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1 Uitgangspunten van de verslaggeving 
 

1.1 Kader en reikwijdte van het maatschappelijk ver slag. 

Door middel van dit maatschappelijk verslag, legt SWZ (Stichting Samenwerkende Woon- en 
Zorgvoorzieningen), verantwoording af aan de belanghebbenden, conform de uitgangspunten van 
corporate governance. SWZ doet dit binnen de kaders van de “Jaarverantwoording Zorginstellingen”, 
zoals aangereikt door het Ministerie van VWS.  

SWZ ondersteunt mensen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH), in alle fasen van hun leven. Ons streven is dat cliënten zoveel 
mogelijk op eigen kracht meedoen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden 
zijn hierbij leidend. 

Alle activiteiten van SWZ vinden plaats binnen de kaders van de WTZi. Op deze wijze wordt ook 
verantwoording afgelegd, in dit jaardocument.  

 

1.2 Hoofdlijnen van het verslagjaar. 

Na twee veelbewogen jaren, 2009 en 2010, waarin SWZ moeilijke besluiten heeft moeten nemen om 
een financieel gezonde organisatie te worden, heeft ook 2011 in dit teken gestaan. De invoering van 
de ZZP’s heeft geleid tot dalende inkomsten. Er was een ombuigingsprogramma opgesteld dat moest 
resulteren in een sluitende exploitatie voor 2011 en een gezonde bedrijfsvoering voor de daarop 
volgende jaren. SWZ kan met enige trots melden dat dit resultaat meer dan behaald is. 

Naast de focus op de financiën hebben ook zorginhoudelijke thema’s de volle aandacht gekregen.  
Het project Anne Anders, waarin verschillende deelprojecten zijn ondergebracht, zoals bv. het 
ontwikkelen van een dienstencatalogus, persoonlijk plan, roosterplanning en scholing medewerkers in 
het kader van de destijds nieuwe financiering AWBZ, is afgerond. 
Er is een nieuw persoonlijk plan voor cliënten ontwikkeld, gebaseerd op de Domeinen Kwaliteit van 
Bestaan. 
Het uiteindelijke doel van het project Anne Anders was om de regie over het eigen leven – en de 
keuzes die daarbij horen – zoveel mogelijk bij de cliënt te laten en om hieraan, op een professionele 
en bedrijfsmatig verantwoorde wijze, invulling te geven. Hierin zijn belangrijke stappen gezet en dit zal 
ook in de komende jaren de nodige aandacht blijven vragen. 

Door dit alles is er voor SWZ een nieuw toekomstperspectief ontstaan. Dat komt ook tot uiting in het 
compacte visieboekje voor alle medewerkers en de nieuwe huisstijl van SWZ. “Ontplooi je 
mogelijkheden” is hierbij het centrale thema en daarmee ook de pay-off van SWZ. 

Diverse projecten, die betrekking hebben op de kwaliteit van zorg, zijn opgestart. Zo zijn er positieve 
resultaten gehaald binnen het project “kinderen met NAH” en bij het project “Ban de Band”. 

Het revitaliseringprogramma van de locatie Zonhove is afgerond, waardoor de kwaliteit van het wonen 
duidelijk is verbeterd. In Eindhoven werden twee nieuwe woonvormen en een nieuw 
activiteitencentrum in gebruik genomen. 

Verder in dit jaarverslag zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de verdere resultaten die 
behaald zijn in 2011. 

In het vervolg op een inhoudelijke discussie met cliënten en medewerkers over het thema kwaliteit is 
het jaar 2012 uitgeroepen tot het jaar van de bejegening, een mooie nieuwe uitdaging! 
 

Mevrouw J.W.E. Cath,  

Raad van Bestuur 
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2 Profiel van de organisatie 
 

2.1 Algemene identificatiegegevens  

Naam verslagleggende rechtspersoon  
Adres Nieuwstraat 70 
Postcode 5691 AG 
Plaats Son 
Telefoonnummer 0499-471241 
Identificatienummer Kamer van Koophandel  41093769 
E-mail adres info@swzzorg.nl  
Internetpagina www.swzzorg.nl  
 

2.2 Structuur van het concern 

Stichting SWZ bestaat uit één rechtspersoon, waarbinnen alle activiteiten zijn ondergebracht. Er is 
geen onderverdeling van de activiteiten in instellingen of segmenten. 

SWZ beschikt over een toelating voor het verlenen van alle zorgfuncties aan gehandicapten binnen de 
AWBZ. 

Bij het begin van 2011 werd een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Hierbij werd de 
integrale verantwoordelijkheid voor de zorg binnen zorgregio’s het uitgangspunt voor de 
organisatiestructuur. Op deze wijze wil SWZ betere integrale zorg of ketenzorg kunnen bieden en 
eveneens beter inspelen op regionale omstandigheden, zoals mogelijkheden voor lokale 
samenwerking. In februari kwamen de nieuwe regiomanagers in dienst. Op basis van bovenstaande 
uitgangspunten gaven zij in 2011 ook vorm aan de indeling van de clusters (zie organigram).  

 

 

 

Daarnaast werden ook wijzigingen doorgevoerd binnen de overige organisatie-eenheden:  
• Het beleidsbureau en de consulenten van het cliëntbureau werden ondergebracht bij het 

behandel- en kenniscentrum. 
• De cliëntenadministratie werd ondergebracht bij Financiën en Informatievoorziening (F&I).  
• Het Dienstencentrum (DC) en Personeel en Organisatie (P&O) werden aangestuurd door één 

manager, in afwachting van de aanstelling van een manager P&O. 
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SWZ hecht veel belang aan de inbreng van medewerkers en cliënten. Medezeggenschap van 
medewerkers gebeurt middels een ondernemingsraad conform de WOR en medezeggenschap van 
cliënten gebeurt middels een Cliëntenraad conform de WMCZ. Beiden hebben recht van enquête.  

In paragrafen 3.5 en 3.6 wordt verslag gedaan over de structuur en het functioneren van de 
medezeggenschapsorganen. 

  

2.3 Kerngegevens 

 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

SWZ levert zorg en ondersteuning, binnen de kaders van de AWBZ. Dit behelst alle AWBZ-functies:  
• persoonlijke verzorging  
• verpleging 
• begeleiding 
• behandeling 
• verblijf kortdurend en langdurend 

Een deel van de behandelactiviteiten wordt uitgevoerd binnen de kaders van de zorgverzekering, in 
onderaanneming van het revalidatiecentrum Blixembosch. Alle kernactiviteiten worden uitgevoerd als 
publieke activiteiten. 

De doelgroepen zijn mensen met lichamelijke en meervoudige beperkingen en mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH), waarbij de volgende beperkingen zich manifesteren:  

• somatische aandoeningen of beperkingen 
• lichamelijke beperkingen 
• verstandelijke beperkingen 
• zintuiglijke beperkingen 
• communicatieve stoornissen.  

In 2011 zijn hierin geen wijzigingen opgetreden. 

 

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en  opbrengsten 

Cliënten per einde verslagjaar  Aantal 
Aantal cliënten met verblijf op basis van een ZZP met dagbesteding 264 
Aantal cliënten met verblijf op basis van een ZZP zonder dagbesteding  120 
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) - 
Aantal extramurale cliënten, inclusief begeleiding en dagactiviteiten 818 
Capaciteit  Aantal 
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, 
inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen  

402 

Productie gedurende het verslagjaar  Aantal 
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 97.871 
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 39.527 
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) - 
Aantal dagdelen dagbesteding op basis van begeleiding groep (BGG) 92.250 
Aantal uren extramurale productie excl. BGG en WMO-zorg 21.585 
Personeel Aantal 
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 676 
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 448,1 
Bedrijfsopbrengsten  Bedrag in euro's 
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 40.190.967 
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  36.235.717 
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  3.955.249 
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2.3.3 Werkgebieden  

Het werkgebied van SWZ zijn de regio’s Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant.  

Verspreid in dit werkgebied, heeft SWZ een aanbod van 17 woonvormen, 12 activiteitencentra en 4 
maatschappelijke ondernemingen.  

 

 

 

 

2.4 Samenwerkingsrelaties 

Zorgkantoren Zuidoost Brabant en Noordoost Brabant:  
De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ. Voor Zuidoost Brabant is CZ 
de concessiehouder en voor Noordoost Brabant is dit VGZ. In het kader van periodieke beleid- en 
productieafspraken vindt regelmatig overleg plaats.  
Uiteraard is er ook de geregelde informatieverstrekking in het kader van verantwoording en declaratie. 
In dit kader hebben ook materiële controles plaatsgevonden.  

Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ):  
In het kader van een adequate indicatiestelling vindt intensieve informatie-uitwisseling plaats met de 
regionale vestigingen van het CIZ. 

MEE:  
MEE heeft als maatschappelijke opdracht, het ondersteunen van cliënten bij de indicatiestelling voor 
AWBZ-zorg. In dit kader onderhoudt SWZ intensieve contacten met MEE. Er is ook niet 
geformaliseerde samenwerking met MEE op het gebied van arbeidsinpassing en bij de ontwikkeling 
van het zorgprogramma: “gezinnen met een gezinslid met NAH”. 

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE):  
SWZ doet een beroep op het CCE voor het toetsen van de aanvragen voor toeslag extremen 
zorgzwaarte, Dit is conform de beleidsregels. 
Anderzijds doet het CCE regelmatig een beroep op medewerkers van SWZ, wanneer er zich 
casussen aandienen, waarbij de expertise van SWZ aangewend kan worden.  

Zorgverzekeraars: 
SWZ heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars (UVIT, CZ, Achmea, Menzis en Multizorg) voor 
het verrichten van paramedische en psychologische behandeling in de eerste lijn. Op deze wijze zijn 
wij in staat om goede ketenzorg te bieden aan LG- en MG-cliënten, ongeacht de AWBZ-indicatie.  
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Stichting Zorgaanbieders Zuidoost Brabant:  
Dit is een samenwerkingsverband van alle grote zorgaanbieders in de regio Zuidoost Brabant. Het 
doel van deze samenwerking is om te komen tot informatie-uitwisseling en krachtenbundeling, als het 
gaat om de gehandicaptenzorg in de breedste zin van het woord.  

Emiliusschool:  
Er is een lange en intensieve samenwerking met de Emiliusschool, school voor tyltyl-onderwijs in Son. 
Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In SWZ verblijvende kinderen 
krijgen onderwijs in de Emiliusschool en thuiswonende leerlingen van de Emiliusschool krijgen 
revalidatiebehandeling via SWZ. Voor elke leerling is er één gezamenlijk en geïntegreerd persoonlijk 
(zorg-, onderwijs- en behandel)plan.  
Daarnaast wordt door SWZ invulling gegeven aan de geïndiceerde AWBZ-zorg op school. 

Libra Zorggroep, Revalidatiecentrum Blixembosch:  
Voor diverse cliëntgroepen wordt intensief samengewerkt met het revalidatiecentrum Blixembosch te 
Eindhoven, onderdeel van de Libra Zorggroep.  
Thuiswonende cliënten, waaronder veel leerlingen van de Emiliusschool, krijgen via onderaanneming 
revalidatiebehandeling door behandelaars van SWZ, in het kader van de zorgverzekering. Op deze 
wijze is revalidatiebehandeling laagdrempelig beschikbaar, nabij de school en dagopvang. 

Gabriëlschool en Revalidatiecentrum de Tolbrug:  
Met de Gabriëlschool (School voor mytyl-onderwijs in ’s Hertogenbosch) wordt samengewerkt voor 
naschoolse opvang, vakantieopvang en logeren. In combinatie met Revalidatiecentrum de Tolbrug is 
een convenant gesloten voor de bouw van een kinderexpertisecentrum in ’s Hertogenbosch. 

Mytylschool Eindhoven:  
SWZ biedt op locatie buitenschoolse opvang aan lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen 
van de Mytylschool in Eindhoven. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de aanvullende zorg- en 
begeleiding voor schoolgaande kinderen in het kader van de AWBZ. Hiervoor is met de school een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Huisartsen: 
SWZ sluit “Raamovereenkomsten Voorbehouden Handelingen” met artsen om zorgvuldig om te gaan 
met de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen. Op dit ogenblik hebben wij met 17 
huisartsenpraktijken en medische specialisten een dergelijke raamovereenkomst. 

Medisch centrum de Linden in Son 
Met het medisch centrum de Linden te Son zijn afspraken gemaakt over de waarneming van artsen 
voor de locatie Zonhove. 

Catharina-Ziekenhuis Eindhoven (CZE):  
SWZ en het CZE hebben gezamenlijk een polikliniek voor de functie van Arts Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG). Op deze wijze kan aan thuiswonende cliënten laagdrempelige AVG-zorg 
worden geboden. 
De AVG-poli wordt ingevuld door de instellingsarts van SWZ, binnen de kaders van de AWBZ. Het 
CZE biedt de ruimtelijke faciliteiten en de organisatorische ondersteuning. Eén en ander is vastgelegd 
in een samenwerkingsovereenkomst.  
Daarnaast bestaat er van oudsher een intensieve samenwerking tussen de instellingsarts en de 
specialisten van het CZE.  

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe:  
SWZ-cliënten met epilepsie kunnen terecht bij een consulent van epilepsiecentrum Kempenhaeghe. 
Daarnaast verwijzen wij cliënten naar Kempenhaeghe voor diagnostiek en het instellen van medicatie. 
Andersom verwijst Kempenhaeghe (zeer) jonge kinderen met een meervoudige beperking en een 
relatief stabiele epilepsie door naar onze functie Vroegbegeleiding.  

Cello:  
SWZ werkt samen met Cello ten behoeve van het begeleid werken en jobcoaching, in dit kader is er 
een gemeenschappelijke functie, genaamd “Ambitie”. Ook is de mogelijkheid onderzocht om samen 
met ORO en Lunet Zorg leerwerkplekken te creëren. Dit heeft in 2011 geleid tot de ondertekening van 
een intentieovereenkomst.  
Ook is er samenwerking en afstemming ten behoeve van Kindzorg in de regio Noordoost. 
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Lunet Zorg: 
SWZ, Lunet Zorg en ORO werken samen om de kwaliteit en de continuïteit van de medische zorg 
voor mensen met een meervoudige beperking te borgen. De instellingen hebben immers een relatief 
kleine medische dienst. Een intentieverklaring is in voorbereiding. 
Daarnaast neemt ook Lunet Zorg deel aan het onderzoek voor het creëren van leerwerkplekken, 
waarvoor een intentieovereenkomst getekend is. 

ORO: 
SWZ, Lunet Zorg en ORO werken samen om de kwaliteit en de continuïteit van de medische zorg 
voor mensen met een meervoudige beperking te borgen. De instellingen hebben immers een relatief 
kleine medische dienst. Een intentieovereenkomst hiervoor is in 2011 ondertekend. 
Samen met GGZ Oost-Brabant, werken ORO en SWZ aan mogelijkheden voor wonen en begeleiding 
voor cliënten met een gecombineerde problematiek NAH en psychiatrie. Er wordt gestreefd naar een 
overeenkomst om gezamenlijk tot een gedifferentieerd aanbod voor deze cliënten te komen. 
Daarnaast is er een overeenkomst voor door SWZ in onderaanneming te leveren dagbesteding. 
Eveneens bestaat er een overeenkomst om wederzijds als onderaannemer voor elkaar te 
functioneren, bij het bieden van een logeerfunctie. 

Zuidzorg: 
Met thuishulpverleningsorganisatie Zuidzorg is er een convenant voor samenwerking op het terrein 
van dienstverlening – in het bijzonder logopedie – in de eerstelijns gezondheidszorg in de gemeenten 
“Son en Breugel” en Nuenen. Het doel is om de dienstverlening van beide organisaties aan 
thuiswonende meervoudig gehandicapten te verbeteren en op elkaar af te stemmen. 

Zorg in onderaanneming: 
SWZ verleent AWBZ-zorg in onderaanneming aan diverse organisaties, zoals: Brabantzorg, Cello, 
Diomage, Dommelhoef, Kempenhaeghe, Lunet Zorg, Nieuwebrug, Pantein, Pluryn, Reinier van Arkel, 
ORO, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, SVVE de Archipel en Vivent. Zorg in onderaanneming 
gebeurt steeds met instemming of op verzoek van de cliënt, en binnen de kaders van een 
overeenkomst. 

Uitbesteding van zorg: 
SWZ maakt ook gebruik van andere aanbieders om zorg te verlenen aan onze cliënten, wanneer dit 
wenselijk is. Dit zijn: Brabantzorg, de Zorgboog, Dichterbij, Paardrijk, Lunet Zorg, Netstitsch, ORO, 
Pantein, De Boei, Sint-Annaklooster, Viataal, Toverbal-Theater, De Hagelaar, De Woudse Hoeve, 
Samen, Vreike-Hof, Elde, ’t Lieseind, Stichting Broodnodig. Het uitbesteden van zorg gebeurt steeds 
met instemming of op verzoek van de cliënt, en binnen de kaders van een overeenkomst. 

Het Netwerk NAH Zuidoost Brabant en het Samenwerkingsverband NAH Noordoost Brabant:  
Deze samenwerkingsverbanden brengen partijen bij elkaar, die betrokken zijn bij de zorg voor cliënten 
met NAH. Het doel van de samenwerking is te komen tot goede ketenzorg, informatie-uitwisseling en 
deskundigheidsbevordering. In beide regio’s is een convenant getekend met een groot aantal partners 
uit de verpleeghuiszorg, thuiszorg, revalidatie, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg en 
patiëntenorganisaties. In dit kader wordt ook meegewerkt aan “Café Brein”.  

Integrale Vroeghulp:  
Integrale Vroeghulp is een organisatie, waarin professionele hulpverleners van verschillende 
instellingen samenkomen, om een zo adequaat mogelijke signalering, vroeg-diagnostiek, begeleiding 
en/of behandeling te bieden voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. SWZ levert voor het 
kernteam regio Eindhoven/De Kempen een gedragskundige. Overige kernteamleden zijn afkomstig 
van Blixembosch, MEE, Saint-Marie, Lunet Zorg. Het kernteam komt 1x per maand bijeen.  

Transitienetwerk Zuidoost Brabant:  
Samen met de Mytylschool Eindhoven, MEE en revalidatiecentrum Blixembosch, participeert SWZ in 
het project Transitienetwerk Zuidoost Brabant, met als doel het realiseren van een transitienetwerk en 
transitieteam, voor kinderen/jongeren met een functiebeperking of chronische aandoening in Zuidoost 
Brabant. Kinderen en jongeren blijken behoefte te hebben aan ondersteuning en begeleiding, bij 
belangrijke overgangsmomenten in de groei naar volwassenheid. Er is een gezamenlijk projectplan 
opgesteld en iedere partner zal een deskundige ter beschikking stellen voor het transitieteam. 

Sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden:  
In alle regio’s bestaat – met name t.b.v. de LG-zorg – samenwerking en afstemming met de GGZ-
sector en de sector verpleging en verzorging.  
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Samenwerkingsverbanden woningbouwcorporaties:  
In het kader van de huisvesting is er samenwerking met verschillende woningbouwcorporaties, zowel 
in de regio Zuidoost Brabant als in de regio Noordoost Brabant.  

ROC’s en HBO onderwijsinstellingen: 
In het kader van de beroepspraktijkvorming wordt samengewerkt met een zevental ROC’s en een 
HBO onderwijsinstelling. Binnen deze onderwijsinstellingen worden leerlingen van SWZ opgeleid, 
binnen de BeroepsBegeleidende Leerweg trajecten (BBL). Daarnaast biedt SWZ stage-mogelijkheden 
aan zowel MBO- als HBO- leerlingen in het kader van de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL).  

SWZ heeft in 2012 met een aantal onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en zorginstellingen een 
convenant gesloten, SWAL  genaamd (SamenWerken Aan Leren). In dit convenant zijn afspraken 
gemaakt om een betere afstemming te krijgen tussen het onderwijs en de praktijk van de zorg. 

Specialistische opleidingen: 
SWZ heeft met diverse organisaties overeenkomsten en samenwerkingsconvenanten voor de 
opleiding van academisch specialisten. Voor de opleiding van GZ-psychologen zijn er 
overeenkomsten met Rino, OOG en de GGZ Oost-Brabant. Voor de opleiding tot AVG is er een 
overeenkomst met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Op deze wijze wil SWZ borgen om te 
kunnen beschikken over specialisten met de vereiste competenties en om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke voorschriften voor het verrichten van behandelingen. 
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3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en 
medezeggenschap 
 
3.1 Normen voor goed bestuur 

SWZ onderschrijft de normen voor goed bestuur, zoals beschreven in de Zorgbrede Governancecode, 
en past deze ook toe. 

De bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van SWZ als zorgonderneming, is expliciet 
opgenomen in onze visie. De cliënt staat centraal bij elk initiatief. De bedrijfsvoering is zodanig 
ingericht dat de inzet van middelen transparant is en dat de doelmatigheid inzichtelijk is. 

De invloed en betrokkenheid van medewerkers en cliënten is geregeld en voldoet aan de eisen van 
WOR en WMCZ. Zowel aan ondernemingsraad als aan cliëntenraad is het recht van enquête 
toegekend. Verantwoording aan belanghebbenden gebeurt middels de jaarverantwoording. De 
onafhankelijke externe accountant toetst de financiële rapportages en functioneert conform de eisen 
van de governancecode. 

De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur is beschreven in een “Reglement Raad van Bestuur”. 
Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting. Beide 
voldoen aan de eisen van de governancecode.  

De informatie-uitwisseling tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, is geregeld door middel 
van een informatieprotocol. De inhoud en de vorm van de informatieverstrekking, de periodiciteit en de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht ten aanzien van de onderwerpen, 
is hierin op overzichtelijke wijze vastgelegd. 

Conform het advies van de governancecode is eveneens een “Klokkenluidersregeling” opgesteld en 
geïmplementeerd. 

 

3.2 Raad van Bestuur 

SWZ heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die tevens voorzitter is. De samenstelling is in 2011 
niet gewijzigd.  

Sinds 1 februari 2009 wordt de functie uitgeoefend door Mw. J.W.E. Cath. Zij heeft geen 
nevenfuncties.  

De bezoldiging van de bestuurder is conform de NVZD-regeling. 

 

3.3 Raad van Toezicht 

De samenstelling Raad van Toezicht is in 2011 niet gewijzigd en is als volgt: 

Naam Aandachtsgebied Functie en Nevenfuncties, bijzonderheden 
Dhr. Drs. S. Gerritsen 
 

Voorzitter. 
Benoeming- en 
Remuneratiecommissie. 

Gemeentesecretaris Arnhem tot 1-8-2011. 
Directeur Thema Dijkzigt binnen ErasmusMC te 
Rotterdam vanaf 1-8-2011 
Voorzitter RvT Onderwijs Service Groep (OSG) 
te Arnhem. 
Lid RvT ROC RijnIJssel te Arnhem. 

Dhr. Mr. J.M. van Luyck Vice-voorzitter. 
Juridische zaken. 
Benoeming- en 
Remuneratiecommissie. 

Voorzitter van het Bestuur Sint Franciscus 
Stichting te Oisterwijk.  
Lid Raad van Toezicht Stichting Roges. 
Rechter-plaatsvervanger (BOPZ) Rechtbank ’s 
Hertogenbosch 
Rechter-plaatsvervanger (BOPZ) Rechtbank 
Breda. 
Kantonrechter-plaatsvervanger te Tilburg, Breda 
en Bergen op Zoom. 
Voorzitter Stichting Culturele Centra Oisterwijk 
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Naam Aandachtsgebied Functie en Nevenfuncties, bijzonderheden 
en Moergestel. 
Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Cliënten 
Prisma te Udenhout.  

Dhr. G.J. Mienis Medewerkers- en 
cliëntenbelangen. 
Commissie Kwaliteit, 
Zorg en Veiligheid. 

 -  

Mw. C. Lasonder MHA Zorg. 
Commissie Kwaliteit, 
Zorg en Veiligheid. 

Lid Raad van Bestuur RIBW Midden-Brabant 

Dhr. Ing. F.C.P. van Dijk Vastgoed. 
Auditcommissie. 

Hoofd Facilitair bedrijf Elkerliek Ziekenhuis te 
Helmond. 
Lid Raad van Toezicht Stichting Dorus te 
Schijndel. 

Dhr. J.P.J. van den 
Broek, RA 

Financiën. 
Auditcommissie. 

Hoofd Financiën, Informatie en Control bij 
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede tot 
1-3-2011. 
Manager Financiën & Informatievoorziening St. 
Antoniusziekenhuis te Nieuwegein vanaf 1-3-
2011. 
Vicevoorzitter en lid Commissie Zorg van 
Stichting ServiceResidentie Molenwijck te Loon 
op Zand. 
Docent en examinator Bestuurlijke 
Informatievoorziening van Nyenrode Business 
Universiteit, School of Accountancy & 
Controlling 

 
 

In 2011 heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd. Dit gebeurde steeds in aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur. De auditcommissie vergaderde vier keer in aanwezigheid van de Raad van 
Bestuur. Zowel met de Cliëntenraad (1x) als met de Ondernemingsraad (2x) is in 2011 in goede sfeer 
overleg gevoerd. In juni 2011 heeft de Raad van Toezicht gedurende een hele dag bezoeken afgelegd 
aan diverse locaties van SWZ. Deze dag werd, door de gesprekken met diverse cliënten en 
medewerkers, ervaren als inspirerend. De Raad van Toezicht heeft de inzet en betrokkenheid van de 
medewerkers bij de cliënten en SWZ als zeer positief ervaren.  

In de korte inleiding op het jaarverslag over 2010 eindigde de Raad van Toezicht met te stellen dat 
"2011 en 2012 cruciale jaren (zullen) blijken" te zijn voor SWZ. Terug kijkend op 2011 constateert de 
Raad van Toezicht dat SWZ een belangrijke en succesvolle koerswending heeft gemaakt, die 
vertrouwen voor de toekomst geeft. De essentie daarvan is dat SWZ in financieel stabiel vaarwater 
terecht is gekomen en tegelijkertijd een organisatiestructuur heeft gebouwd, die duurzaam is en de 
blik vooruit kan werpen om SWZ toekomstbestendig te maken. De Raad van Toezicht is bij deze 
ontwikkelingen nauw betrokken geweest.  

De vernieuwde werkwijze van de Raad van Toezicht, en met name het instellen van commissies met 
specifieke toezichthoudende taken, blijkt een belangrijke meerwaarde te hebben. De commissies zijn 
als volgt samengesteld:  

• de auditcommissie: dhr. ing. J.P.J. van den Broek, RA en dhr. F.C.P. van Dijk, RA; 
• de benoeming- en remuneratiecommissie: dhr. J.M. van Luyck en dhr. drs. S. Gerritsen; 
• de commissie kwaliteit, zorg en veiligheid: mw. C. Lasonder en dhr. G.J. Mienis. 

De werkwijze van de commissies is vastgelegd in reglementen en de Raad van Toezicht hanteert 
inmiddels een jaarplanning voor de vormgeving van de agenda's van de verschillende plenaire 
bijeenkomsten. 

Inmiddels zijn vier leden van de Raad van Toezicht zelf ook werkzaam in diverse zorgorganisaties. Er 
is bijgevolg veel kennis en ervaring beschikbaar voor het toezichthoudende werk voor SWZ. 

Het behoeft geen betoog dat met name binnen de auditcommissie veel is gediscussieerd over de 
financiële perikelen van SWZ. Deze discussies vonden plaats met de Raad van Bestuur en deels ook 
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met de externe accountant. Het is waarschijnlijk nog te vroeg om te stellen dat SWZ "in control" is, 
maar de financiële situatie is aanzienlijk beter dan in voorgaande jaren en de vooruitzichten zijn 
stabiel en vertrouwenwekkend. 

De Remuneratiecommissie heeft de beoordeling van de Raad van Bestuur voorbereid door een 360-
graden feedback, waar de afgelopen jaren positieve ervaringen mee opgedaan zijn. Tevens heeft de 
Remuneratiecommissie de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voorbereid. Deze evaluatie werd 
gestructureerd door gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld toetsingsinstrument van de 
brancheorganisatie NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).  

De Commissie Kwaliteit, Zorg en Veiligheid heeft een intensieve relatie met de Cliënten- en de 
Ondernemingsraad en bespreekt de opgedane ervaringen en kennis met de bestuurder. Met de 
bestuurder zijn afspraken gemaakt over de hantering van KPI’s inzake kwaliteit, zorg en veiligheid. 

De honorering van de Raad van Toezicht vindt plaats volgens de normering, die de NVTZ hanteert en 
die gebaseerd is op de Zorgbrede Governancecode 2010. 

De belangrijkste onderwerpen, waarmee de Raad van Toezicht zich in 2011 heeft bezig gehouden, 
waren in willekeurige volgorde: 

• de financiële situatie van SWZ als terugkerend veelomvattend onderwerp, waaronder de 
verantwoording over 2011, de begroting, kaderbrief, rapportages met betrekking tot 
taakstellingen en de voortgang daarvan, vastgoedwaardering, treasurystatuut en -jaarplan; 

• inhoud van de zorg met als onderdelen o.a. kwaliteit, persoonlijk plan, bejegening en 
communicatie; 

• de organisatiestructuur van de Ondersteunende Diensten; 
• uitwerking en toepassing van de Reglementen Commissies Raad van Toezicht; 
• diverse huisvestingsprojecten. 

 
De Raad van Toezicht heeft veel vertrouwen in een gezonde en solide toekomst voor SWZ, waarbij 
goede zorg in een organisatie van kwaliteit kan worden geboden. 

 

3.4 Bedrijfsvoering  

Voor de bedrijfsvoering en het beheersen van de risico’s, wordt gewerkt met een Planning- en Control 
Cyclus en een Management Informatie Systeem.  

De Planning & Control Cyclus is ingevoerd op het niveau van de regio’s en productgroepen en vormt 
de rode draad voor planning, uitvoering, sturing en verantwoording van de operationele doelstellingen 
van de organisatie. Het management informatiesysteem is ingericht om fluctuaties aan inkomsten en 
uitgaven tijdig te signaleren. De kengetallen, die hierop betrekking hebben, zijn verwerkt in de 
managementrapportages, die maandelijks verstrekt worden aan de verantwoordelijke Regio- en 
productgroepmanagers. Op deze wijze kan tijdig worden bijgestuurd. 

Om de begroting 2011 sluitend te krijgen en te zorgen voor een betere beheersing van de risico’s, 
moest een ombuigingsprogramma op dertien aandachtsgebieden gerealiseerd worden. De realisatie 
van dit ombuiginsprogramma in 2011, was de belangrijkste leidraad voor de bedrijfsvoering. Via het 
opstellen van plannen van aanpak en het monitoren van de uitvoering, werden de kosten en risico’s 
inzichtelijk gemaakt en beheerst. Ondermeer door middel van dit ombuigingsprogramma is SWZ er in 
geslaagd om een duurzame verbetering van onze financiële positie te bewerkstellingen, zodat SWZ 
zijn toekomstvisie, zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan, kan realiseren.   

Over het algemeen kan worden gesteld dat in heel 2011 een onderproductie is gerealiseerd op het 
verblijf, voor ongeveer 2,2 verzorgingsplaatsen. Ook is een onderproductie ontstaan in de 
dagbesteding op het extramurale deel van de AWBZ zorg. PGB en het onderaannemerschap laten 
een overproductie zien. Ambulante zorg laat op alle fronten een onderbezetting zien.   

Het ombuigingsprogramma was ondermeer gericht op het beheersen van de personeelskosten. Veel 
aandacht is besteed aan het realiseren van een flexibele schil van 15% in de personeelsformatie. De 
flexibele schil van 15% is gebaseerd op vervanging van ziekte, scholing en dergelijke. Een percentage 
van 85% heeft nog altijd een contract van een jaar of onbepaalde tijd.  

Tevens is een systeem voor capaciteitsmanagement en roosterplanning geïmplementeerd. Dit zal 
bijdragen aan een duurzame beheersing van de personele kosten in de toekomst. 
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In 2011 zijn de gewenste en de werkelijke functiemix in kaart gebracht. Vanwege de afspraken in het 
sociaal plan, dat stelt dat er geen medewerkers ontslagen mogen worden, zijn er diverse plannen van 
aanpak opgesteld om tot een gewenste functiemix te komen. Deze plannen worden de komende drie 
jaar geëffectueerd. Streven is om per 1 januari 2015 de gewenste functiemix te hebben gerealiseerd.  

Stichting SWZ heeft het jaar 2011 met een bijzonder goed resultaat afgesloten, dat hoger lag dan de 
begrote winst van € 100.000. Het feitelijke resultaat is uitgekomen op € 1.284.183. Dit resultaat is 
mede tot stand gekomen door optimaal gebruik te maken van de verschillende beleidsregels, met een 
positief financieel effect, daarnaast is een pand aan de Keldermanstraat verkocht. Mede door de 
ombuigingsprogramma’s zijn de personele kosten in control gekomen en zijn de overige bedrijfskosten 
belangrijk verminderd. 

Met regelmaat heeft overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
Aan de hand van voortgangsrapportages en analyses, was er in deze contacten ruime aandacht voor 
de bedrijfsvoering en het beheersen van de risico’s. 

 

3.5 Cliëntenraad 

2011 was het eerste volledige werkjaar van de cliëntenraad van SWZ, binnen de 
medezeggenschapsstructuur, die in 2010 werd ingevoerd. Naast het overleg met de cliëntenraad werd 
in 2011 ook invulling gegeven aan de medezeggenschap op lokaal niveau. Gedurende de 
implementatie van deze “decentrale” medezeggenschap bleek dat een aanpassing van de 
voorgenomen structuur nodig was. 

De samenstelling van de cliëntenraad onderging enkele wijzigingen. Eén lid nam vrijwillig ontslag en 
werd vervangen door een reservelid. Daarnaast werd één lid gedurende enige tijd waargenomen. De 
cliëntenraad beschikt over een onafhankelijk externe ondersteuner vanuit het LSR en over 
secretariële ondersteuning vanuit SWZ. 

De cliëntenraad van SWZ heeft in het verslagjaar 11 keer vergaderd, waarvan 8 keer in aanwezigheid 
van de Raad van Bestuur. Daarnaast was 1 maal een lid van de Raad van Toezicht aanwezig en 9 
keer werd een beroep gedaan op managers en/of beleidsadviseurs om toelichting te geven bij een 
onderwerp. Het dagelijks bestuur kwam telkens 2 weken voor elke vergadering bijeen om de 
vergaderingen voor te bereiden. 

Eenmaal vond overleg plaats tussen de cliëntenraad en de Raad van Toezicht en twee maal met een 
lid van de Raad van Toezicht. De cliëntenraad werd eveneens betrokken bij de evaluatie van het 
werkjaar  van de Raad van Bestuur. 

Daarnaast werden leden van de cliëntenraad enkele keren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij, en te 
participeren in, de bijeenkomsten voor het middenkader van SWZ. De thema’s waarbij dat gebeurde 
hadden betrekking op: het beleid preventie seksueel misbruik, de gedragscode, het kwaliteitsbeleid en 
bejegening. De cliëntenraad naam ook deel aan de “open dag van de zorg”, door aanwezig te zijn met 
een kraam.  

De cliëntenraad heeft zijn huishoudelijk reglement aangepast. Er is een gedragscode opgenomen en 
er is beschreven hoe taken naar de vicevoorzitter en de waarnemend secretaris worden toegewezen. 
Om de communicatie met de achterban te verbeteren is een werkgroep ingesteld. 

Daarnaast heeft de Cliëntenraad waardevolle adviezen uitgebracht, wensen geformuleerd en 
initiatieven genomen betreffende: 

• De voortgang m.b.t. de implementatie van de decentrale medezeggenschap. 
• De jaarplannen van de regiomanagers. 
• De regeling voor wassen en waskosten. 
• De vaststelling van PGB-tarieven. 
• De eigen bijdrage voor cliënten die extramurale dagbesteding afnemen. 
• Wijzigingen in de maaltijdverstrekking en het sluiten van de interne keuken. 
• De interne klachtenregeling. 
• Het beleid inzake preventie seksueel misbruik. 
• De werving van een cliëntvertrouwenspersoon. 
• Het beleid ten aanzien van vakanties van cliënten. 
• Het beleid ten aanzien van samenwonen. 
• Het beleid ten aanzien van het 10de dagdeel voor cliënten van Zonhove. 
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• Het kwaliteitsbeleid.  
• Het beleid ten aanzien van BOPZ en vrijheidsbeperkende maatregelen.  
• Het verbetertraject “ban de band”.  
• De inrichting van het personeelsrestaurant als werkervaringsplaats voor cliënten. 
• De implementatie van het nieuwe persoonlijk plan. 
• De evaluatie van de medezeggenschapstructuur. 
• Wijzigingen in het takenpakket van clustermanagers. 
• De inrichting van het cliëntdossier. 
• De transitie van de extramurale begeleiding naar de WMO. 
• De evaluatie van de klachtenregeling. 
• De Jaarrekening 2010 en de Begroting voor 2012. 

Bij de implementatie van de decentrale medezeggenschap bleek dat de haalbaarheid van 
cliëntberaad op het niveau van de clusters en de regio’s zeer wisselend was en ook onvoldoende 
aansloot bij de wensen van cliënten. In overleg met de cliëntenraad is afgesproken om het 
“clusterberaad” en het “regioberaad” te vervangen door een “locatieberaad”. Samen met de 
aanpassingen in onze organisatiestructuur (op basis van regio’s en locale samenhang) kan zo beter 
aangesloten worden op lokale en regionale ontwikkelingen. 

 

3.6 Ondernemingsraad 

De medezeggenschap van de medewerkers is binnen SWZ geregeld in de vorm van een 
ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit 13 leden die middels OR-verkiezingen worden gekozen 
uit alle medewerkers binnen SWZ die langer dan een jaar in dienst zijn. In 2011 zijn er 2 vacatures 
ontstaan, die door tussentijdse verkiezingen zijn opgevuld.  
De OR maakt gebruik van vaste commissies en een ambtelijk secretariaat. 

In de loop van 2011 is de structuur enigszins gewijzigd. De commissies “Personeel” en “Financiën en 
organisatie” zijn samengevoegd tot één commissie. De medezeggenschapsstructuur ziet er daarmee 
als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ondernemingsraad  

SWZ 

Commissie VGWM  
(Veiligheid, Gezondheid, 

Welzijn en Milieu) 

Commissie FOP 
(Financiën, Organisatie en 

Personeel) 

 
Ambtelijk secretariaat 



 17 

 

 

 

Werkwijze 

De werkwijze van de OR is vastgelegd in een reglement. Daarnaast geldt een faciliteitenregeling voor 
zowel OR- als commissieleden. De ondernemingsraad streeft naar participatie in de 
medezeggenschap vanuit alle delen van de organisatie. De commissies van de OR worden bemensd 
met OR-leden aangevuld met commissieleden vanuit de organisatie. Facilitering geschiedt conform de 
CAO, de WOR en de vigerende instellingsbesluiten van de OR- commissies.  

In 2010 heeft de OR 6 keer een overlegvergadering gehad met de Raad van Bestuur. Daarnaast is er 
één bijeenkomst geweest met de Raad van Bestuur, in het kader van een Artikel 24 overleg conform 
de WOR. In dit overleg werden zaken besproken en afgestemd die spelen binnen de organisatie. 

Onderwerpen 

In 2011 werden de volgende adviesaanvragen behandeld: 
���� Formatieplaatsenplan Ondersteunende diensten 

���� Formatiereductie logistieke dienst Zonhove 
���� Formatie WV Tonnaerstraat en Paladiostraat 

���� Sleutelfuncties Strategisch Adviseur en Zorgassistent  
���� Voorgenomen besluit t.a.v. notitie organisatiestructuur ondersteunende diensten 

���� Wijziging inzet nachtdienstmedewerkers WV Someren 

���� Opheffen functie voedingsassistent woonvoorzieningen 

In 2011 werden de volgende instemmingsaanvragen behandeld: 

���� Wijziging diensten en werktijdenregeling WV de Munsel 
���� Liquidatie Headwerk BV 

���� Preventiebeleid fysieke belasting 

���� Notitie opleidingen behandel- en kenniscentrum 
���� Regeling gebruik bedrijfsauto’s SWZ 

���� Procedure spaarverlof 
���� Arbomeerjarenplan SWZ 2011 

���� Klokkenluidersregeling 

���� Elektronische communicatiemiddelen  
���� Procedure werving en selectie 

���� Wijziging werktijdenregeling WV Son en DAC 
���� Beleid bejegening en beleid seksualiteit 

Ter informatie werden onderstaande stukken verstrekt aan de OR: 
���� Memo personele bezetting tijdens de zomerperiode 

���� Beleid t.a.v. externe vakanties voor cliënten 

���� Beleid t.a.v. verpleegkundige bezetting locatie Zonhove 
���� Project vitaal@SWZ 

���� Voortgangsrapportage taakstellingen begroting 2011 
���� Extra inzet medewerkers in juli en augustus (MT SWZ) 

���� Memo vervanging beluisteringsysteem 

���� Kaders inzetten externe adviseurs  
���� Verslag resultaten zorginhoudelijke meting ZiZo 

���� Sociaal Plan SWZ 
���� Jaarverantwoording 2010  

���� Kaderbrief 2012  
���� Voortgangsrapportage CR nieuwe regelingen bewassing en voeding 

���� Memo over uitvoeringsafspraken medewerkerattenties 

���� Ban de Band - locatie Zonhove 
���� Bevindingen n.a.v. de voortgangsrapportage ombuigingsprogramma 

���� Adviesaanvraag CR wijziging clusters 
���� Adviesaanvraag CR inzet huishoudelijke dienstverlening woonvormen SWZ 

���� Voorstel inzet huishoudelijke hulpverlening in de zorg 
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���� Voortgangsrapportage CR nieuwe regelingen bewassing en voeding 
���� Projectplan fasegewijs herinrichting De Komeet 

���� Opzet TaskForce-WMO 

���� Spaarloon- en levensloopregeling worden omgezet in vitaliteitregeling 
���� Vertrek bedrijfsarts/Nieuwe bedrijfsarts 

���� Exit analyse 2010 
���� Jaarplannen 2012 

���� Plan van aanpak in het kader van het convenant langdurige zorg 

���� Scheeffinanciering in de AWBZ 
���� Overhead Benchmark Care 2011 

���� Benchmark Care 2011, Stichting SWZ 
���� Begroting 2012  

���� Voorstel Werkkostenregeling 
���� Financiële kwartaalrapportages  

���� Kwartaalrapportages Verzuim Vernet  
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 
 

4.1 Meerjarenbeleid  

In uitvoering van eerder gestelde beleidsvoornemens, heeft SWZ in 2010 een nieuw 
meerjarenbeleidplan opgesteld, dat in de komende jaren geoperationaliseerd zal worden. Het 
meerjarenbeleidplan is tot stand gekomen, nadat een strategische marktverkenning is uitgevoerd door 
Indora Managementadvies. Bij deze marktverkenning werd een groot aantal interne en externe 
belanghebbenden betrokken. Het resultaat was een overzicht van 17 speerpunten, waarop SWZ zich 
kon profileren, uitgaande van onze erkende kracht en inspelend op de behoeften van de markt. 

Op basis van dit resultaat werden de missie, de visie en de kernwaarden als volgt geformuleerd:  

Missie:  
SWZ helpt mensen met een handicap in alle fasen van hun leven om zoveel mogelijk op eigen kracht 
mee te doen in de maatschappij. SWZ biedt hiervoor professionele ondersteuning, zorg en 
dienstverlening aan cliënten en hun sociale netwerk. De vraag van de klant en zijn mogelijkheden zijn 
hierbij leidend. Wij doen dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken 
medewerkers.  

Visie:  
SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie:  
Zijn wie je bent, zelf keuzen maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten benaderen we 
onze cliënten. Niet het beste er van maken, maar het beste er uit halen. SWZ doet dit met een grote 
diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost en Noordoost Brabant. Om dit te 
bereiken werken we ook samen met partners, die een aanvullende waarde kunnen hebben. 

Kernwaarden:  
Voor het realiseren van onze missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, 
vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Dat zijn de bouwstenen van onze manier 
van werken en handelen. 

Op basis van onze eigen kracht werden de volgende strategische keuzen gemaakt: 
- SWZ richt zich op de doelgroepen LG, VG, NAH en (E)MG. 
- Zonhove krijgt een functie als locatie voor levensbestendig wonen, met een variatie aan gewenste 

vormen van veiligheid en bescherming, maar met aandacht voor maatschappelijke vervlechting in 
de gemeente Son. 

- Ontwikkeling van functies voor Kind en Gezin. 
- Ontwikkeling van functies voor Arbeidsmatige Dagbesteding. 
- Het ontwikkelen van een Behandelcentrum. 
- Het ontwikkelen van een Kennisplatform voor NAH, (E)MG en kinderen (over alle doelgroepen). 
- Het ontwikkelen van een Informatiecentrum voor eigen personeel, cliënten en hun netwerk, 

potentiële cliënten en ketenrelaties.  
- Behoud en profilering van de merknaam SWZ, met Zonhove, Okido en Maatwerk als submerken. 
 
In het meerjarenbeleidplan worden vervolgens plannen ontwikkeld rondom de volgende speerpunten: 
1. Primaire plannen: 

• Speerpunt NAH Volwassenen 
• Speerpunt NAH Kinderen 
• Speerpunt Kind en Gezin 
• Speerpunt Arbeidsmatige dagbesteding 
• Speerpunt Behandelcentrum 
• Speerpunt Kennis- en Informatiecentrum 
• Speerpunt Ontwikkeling Zonhove 
• Speerpunt Merknaam SWZ 

2. Secundaire plannen: 
• Organisatieontwikkeling 
• Vastgoedontwikkeling: “het huis van de toekomst”. 

3. Autonome plannen: 
• Zorg: kwaliteitsontwikkeling, capaciteitsplanning en roostermethode, persoonlijk plan 
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• Kwaliteit 
• Vastgoed: masterplan, LTOP 

 
Het aantreden van nieuwe zorgmanagers heeft geleid tot enige stagnatie bij de verdere invulling en 
planning van het meerjarenbeleid. In 2011 werd vooral aandacht besteed aan de vormgeving en de 
implementatie van onze visie en kernwaarden. Dit gebeurde ondermeer door het uitgeven van een 
“visieboekje” voor medewerkers en een boekje voor externe stakeholders. Ook is ruim aandacht 
besteed aan de informatievoorziening, die de merknaam SWZ meer bekendheid moet geven en aan 
de huisstijl. De uitgave van een publieksversie van het jaarverslag, leverde hieraan een belangrijke 
bijdrage. De overige speerpunten uit het meerjarenbeleidplan zullen in 2012 operationeel gemaakt 
worden. 

 

4.2 Algemeen beleid verslagjaar 

De (toekomstige) ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van de zorg en de wijze waarop 
cliënten een beroep kunnen doen op deze zorg, zal de verhoudingen tussen cliënten, zorgaanbieders 
en financiers veranderen. Zo zal de overheid de AWBZ-zorg verder reduceren en functies 
overhevelen naar de gemeenten als welzijnsfuncties. SWZ volgt de ontwikkelingen en neemt 
initiatieven om hierop in te spelen. Het verbeteren van de positie van de cliënt en de kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening staan hierbij centraal. 

Het programma Anne Anders 

De veranderingen binnen het zorgstelsel vragen om een andere professionele, bedrijfsmatige en 
organisatorische invulling van onze maatschappelijke functie. SWZ gaat anders kijken, anders 
luisteren, anders vragen, anders plannen, anders organiseren en anders doen! Dit doen we met “Anne 
Anders”: een organisatiebreed programma, dat als doel heeft de cliënt de regie te geven over zijn 
eigen leven met de middelen die hij/daarvoor kan aanwenden. Dit programma is gestart in 2009 en 
werd afgerond in 2011.  

Het programma bevatte een drietal thema’s: dienstverlening, bedrijfsvoering, leren en ontwikkelen. 
Binnen deze thema’s zijn negen projecten afgerond, met name: indicatiestelling, zorgovereenkomsten, 
zorgarrangementen, capaciteitsmanagement en roostermethode, persoonlijk plan, ZZP en klantgericht 
werken, visievorming, dienstencatalogus en interne sturing. 

In 2011 werd nog veel aandacht geschonken aan de definitieve vormgeving van het persoonlijk plan 
en aan het trainen van vaardigheden bij medewerkers om de indicatiestelling en de invulling van het 
persoonlijk plan op een klantvriendelijke wijze te hanteren. Voor dit project werd subsidie verstrekt 
door het zorgkantoor Zuidoost Brabant (ZOB). De besteding van deze middelen wordt in een aparte 
bijlage verantwoord. 

Meer bedrijfsmatige onderdelen van het programma waren de implementatie van de 
dienstencatalogus, de uitrol van “Harmony”, het systeem voor dienstroosterplanning en 
capaciteitsmanagement en de actualisering van de beschrijving van de processen voor de primaire 
zorg (project VITEZ). 

Het programma heeft in belangrijke mate bijgedragen tot een versterkte positie van de cliënt. 

Taskforce WMO 

De regering heeft besloten dat de functie extramurale begeleiding wordt overgeheveld naar de WMO. 
Deze maatregel heeft betrekking op ongeveer 50% van onze cliënten en 20% van de omzet van SWZ. 
Om de ontwikkelingen op de voet te volgen en hierop adequaat te kunnen inspelen heeft SWZ een 
“Taskforce WMO” ingesteld, onder leiding van de regiomanager NOB/ZOB.  

De Taskforce heeft de beleidsontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen de 43 gemeenten in ons 
werkgebied in kaart gebracht. Ook zijn er contacten gelegd met bevoegde wethouders en 
beleidsfunctionarissen van de gemeenten. Verder worden er contacten gelegd met andere aanbieders 
van diensten op het gebied van zorg en welzijn, die interessante partners kunnen zijn voor 
samenwerking en ketenzorg. Op basis hiervan wordt het managementteam geïnformeerd en 
geadviseerd over de te volgen koers. 

Indien de transitie doorgaat conform de plannen van de regering, zal SWZ medio 2012 de keuze 
moeten maken of wij – eventueel met samenwerkingspartners – WMO-diensten willen aanbieden en 
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zo ja, om vervolgens een aanbod te formuleren, dat tegemoet komt aan de wensen van gemeenten 
en kwetsbare burgers.  

Bouw nieuwe woonvormen en activiteitencentrum 

In Eindhoven is op twee locaties een nieuw appartementencomplex in gebruik genomen. Aan de 
Tonnaerstraat (Project D-Light), betreft dit de bouw van 27 appartementen en aan de Palladiostraat 
(Project M-biance) betreft het 12 appartementen op de begane grond. Beide woonvormen bieden 
woonruimte aan cliënten met een LG-grondslag. De tijdelijke woonvormen in Best en Eindhoven 
(Brasschaatpad) werden naar aanleiding hiervan opgeheven. 

Daarnaast kreeg ook het activiteitencentrum in Eindhoven een andere locatie. Het gebouw in de 
Keldermanstraat werd “ingeruild” voor een moderne en nieuwe voorziening in de Palladiostraat. 
Daarin werd ook ruimte gecreëerd voor een artotheek. Het activiteitencentrum biedt plaats aan 50 
cliënten per dag en 140 cliënten per week. 

Revitalisering Zonhove 

Het in 2010 gestarte “Revitaliseringsplan” voor locatie Zonhove is in 2011 gerealiseerd. Binnen dit 
traject zijn gebouwen opgeknapt om het wonen en werken aangenamer te maken en de veiligheid te 
kunnen blijven waarborgen. Het revitaliseringtraject is een investering ter overbrugging van een 
periode tot de realisatie van het langetermijn vastgoedplan voor locatie Zonhove. 

Toekomstschets Zorgcentrum Zonhove 

In het verlengde van de marktanalyse, is een toekomstschets gemaakt van de locatie in Son. Dit 
betreft de locatie Zonhove, waar nu cliënten verblijven met een grondslag VG en een indicatie voor 
behandeling met verblijf. Deze locatie biedt de mogelijkheid om beschermd, veilig en verzorgd te 
wonen en ook – door zijn ligging in het centrum van het dorp – te participeren in het dorpsleven. 

SWZ gaat er van uit dat er ook in de toekomst een voldoende grote groep mensen in Oost Brabant zal 
zijn, met een ernstige en/of meervoudige handicap, die behoefte heeft aan een woonomgeving, die 
bescherming, veiligheid en zorg biedt. SWZ wil deze functies blijven aanbieden in de locatie Zonhove. 

Daarbij zal dan echter niet meer primair de aard van de handicap centraal staan, maar de persoonlijke 
behoefte aan functies die aangeboden worden. Hierin kunnen verschillende gradaties onderscheiden 
worden, afhankelijk van de mate waarin bescherming, veiligheid en zorg, dan wel ontwikkeling en 
participatie beoogd worden. 

In de toekomstschets zijn uitgangspunten geformuleerd voor de herinrichting van de locatie. In 
afwachting van de herinrichting is voor de huidige bewoners een revitaliseringsprogramma van de 
huidige voorzieningen gerealiseerd (zie paragraaf 4.4.1). 

Transformatie van “de Komeet” 

Door het sluiten van de eigen keuken voor de maaltijdvoorziening van de bewoners, kwam er ruimte 
om een alternatieve invulling te geven aan het personeelsrestaurant “de Komeet”. Dit resulteerde in 
een initiatief voor het aanbieden van leer-/werkplekken, binnen de kaders voor arbeidsmatige 
dagbesteding.  

Personeelsrestaurant “de Komeet” biedt cliënten en kwetsbare burgers zinvol, afwisselend werk onder 
deskundige begeleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een opleiding te volgen als horeca- of 
verkoopmedewerker. SWZ werkt hiervoor samen met ROC de Leijgraaf. Het volgen van een opleiding 
is mogelijk voor mensen met een persoonsgebonden budget of met een indicatie voor dagbesteding. 

Kinderexpertisecentrum ’s Hertogenbosch: 

Binnen de samenwerking met de Gabriëlschool en Revalidatiecentrum de Tolbrug, is een convenant 
gesloten om een kinderexpertisecentrum te bouwen ten behoeve van kinderen met een motorische of 
meervoudige beperking. Inmiddels is gestart met de bouw. De bijdrage van SWZ zal bestaan uit het 
bieden van buitenschoolse begeleiding.  

Extra middelen langdurige zorg 

De regering heeft met de zorgsector een convenant gesloten, waarbij extra middelen beschikbaar 
gesteld worden voor de langdurige zorg. Het doel hiervan is tweeledig: het verbeteren van de kwaliteit 
van de zorg en het aantrekken van extra medewerkers.  
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SWZ heeft in dit kader projectvoorstellen ingediend, die moeten leiden tot de realisatie van extra 
arbeidsplaatsen, het verbeteren van de werving van personeel in de toekomst, het bieden van 
scholing aan nieuwe medewerkers en het bieden van scholing, gericht op kwaliteitsverbetering aan 
bestaande medewerkers.  

 

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  

Bij de inrichting van de organisatie is nadrukkelijk aandacht geweest voor de kwaliteit in al zijn 
aspecten. Zowel in het ontwerp van de besturing- en organisatiestructuur als in de uitwerking van de 
bedrijfsprocessen, zijn de uitgangspunten voor kwaliteitsborging verwerkt. 

Ook in de speerpunten van het meerjarenbeleidplan, zijn relevante kwaliteitsaspecten, zoal HKZ-
normen, expliciet opgenomen.  

HKZ-certificering 

In augustus 2011 is door DEKRA een vervolgaudit uitgevoerd voor behoud van het HKZ-certificaat. 
Naar aanleiding van vastgestelde tekortkomingen inzake medicijnverstrekking en het cliëntdossier zijn 
verbeteracties en corrigerende maatregelen getroffen. Bij de controle-audit bleken de tekortkomingen 
naar behoren opgelost te zijn en werd het HKZ-opstapcertificaat behouden. 

SWZ heeft in 2011 het besluit genomen om toe te werken naar volledige certificering. Managers, 
adviseurs en cliënten/vertegenwoordigers zijn samengekomen om na te denken over wat kwaliteit 
voor hen betekent en wat zij daarin belangrijk vinden. Er is een nulmeting uitgevoerd en begin 2012 
zal een plan van aanpak worden vastgesteld. 

Documentenbeheer 

In 2011 is een nieuwe procedure voor het documentenbeheer vastgesteld en geïmplementeerd. Alle 
procedures, protocollen en beleidsnotities zijn voor medewerkers toegankelijk binnen een digitaal 
handboek. Documenten zijn in 2011 geactualiseerd en worden volgens procedure beheerd en 
geactualiseerd. 

Proces: Van Informeren Tot Einde Zorg (VITEZ) 

Door interne (Programma Anne Anders) en externe ontwikkelingen, en ook vanuit de behoefte om de 
bestaande procesbeschrijvingen te vereenvoudigen, is het project VITEZ gestart. In het kader van dit 
project zijn de procesbeschrijvingen van de primaire zorg herbeschreven en geactualiseerd. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen de procesbeschrijvingen op hoofdlijnen en detailbeschrijvingen via 
werkinstructies. De implementatie verloopt via de lijn.  

Procedure (bijna) incidenten en gevaarlijke situati es 

De in 2010 opgestelde procedure voor het melden van incidenten was in 2011 operationeel. Hierdoor 
is ook een forse stijging van het aantal incidentmeldingen vastgesteld.  

Uit een eeste evaluatie is gebleken dat de bekendheid van de procedure bij medewerkers nog kan 
verbeterd worden. Maar vooral dient er nog aandacht te zijn voor het systematisch gebruik van de 
meldingen en de kwartaalanalyses voor kwaliteitsverbetering. Hiervoor is een plan opgesteld en zijn 
KPI’s afgesproken.  

Bedrijfshulpverlening (BHV)  

In 2011 heeft SWZ voorbereidingen getroffen voor implementatie van een e-learning programma voor 
BedrijfsHulpVerlening. Het uitgangspunt is dat iedere medewerker kennis moet hebben van BHV, 
naast de Taakverantwoordelijken BHV die door SWZ zijn aangewezen. In 2012 start de 
implementatie.  

 

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/clië nten  

In de uitwerking van nieuwe, of verbetering van bestaande bedrijfsprocessen en ondersteunende 
documenten, wordt steeds het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg als uitgangspunt meegenomen. De 
kwaliteitsdomeinen zijn daardoor verankerd in de organisatie. 
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4.4.1 Kwaliteit van zorg  

In 2010 werden de volgende projecten gerealiseerd, die direct betrekking hebben op de kwaliteit van 
de zorg: 
 
Zorgplan 

Vanuit de ontwikkelingen rondom de zorgzwaartebekostiging en de her-geformuleerde visie van SWZ 
is in 2011 een nieuw zorgplan geïntroduceerd. In het zorgplan is nadrukkelijk aandacht voor risico’s, 
wensen en ondersteuningsbehoeften en daarop volgende ondersteuningsafspraken en doelen. Het 
zorgplan is gebaseerd op de domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock en Verdugo (2002) en 
stelt de eigen regie van de cliënt centraal. Bij het maken van afspraken wordt altijd eerst gesproken 
over wat de cliënt zelf kan, vervolgens hoe eventueel het netwerk van de cliënt kan ondersteunen en 
tot slot welke ondersteuning aan SWZ wordt gevraagd.  

Vanaf 1 november 2011 worden alle zorgplannen in het nieuwe sjabloon opgesteld. Op basis van een 
handleiding, werkinstructies en informatiebijeenkomsten hebben medewerkers handvaten gekregen 
om met het nieuwe zorgplan te werken. Dit is inclusief het werken met rapportages en kennis van de 
plaats van het zorgplan in het cliëntdossier. In de eerste helft van 2012 worden medewerkers 
aanvullend inhoudelijk geschoold door middel van o.a.‘training-on-the-job’. 

Regeling verpleegkundige aanwezigheid  

Hoewel niet wettelijk verplicht, heeft de locatie Zonhove toch een regeling opgesteld, waarmee een 
24-uurs-dekking van verpleegkundige zorg geregeld is. Gezien de complexiteit van de doelgroep 
EMG, wordt hiermee gekozen voor kwaliteit en veiligheid. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan 
een vraag van de cliëntvertegenwoordigers. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen: Ban de Band 

Om de bewustwording rondom vrijheidsbeperkend handelen te vergroten en om actief te werken aan 
het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, is SWZ in 2010 op kleine schaal gestart met 
het verbetertraject Ban de Band. Dit verbetertraject werd tot medio 2011 begeleid door Vilans, het 
kenniscentrum voor langdurige zorg. Het traject Ban de Band heeft zeer positieve resultaten laten zien 
en verschillende verbeterpunten opgeleverd. Er is een platform opgesteld om de opgedane kennis en 
ervaring binnen SWZ verder te benutten en te implementeren.  

Implementatie beleid seksualiteit 

SWZ heeft nieuw beleid rondom seksualiteit en seksueel misbruik geïmplementeerd. Dit beleid is 
gebaseerd op het beleidsinstrument dat is ontwikkeld door Movisie. De belangrijkste verandering is 
dat het beleid is gebaseerd op een breder bejegeningsbeleid. Door het beleid in te bedden in het 
bejegeningsbeleid, ligt niet de focus op seksueel misbruik en het handelen op basis van incidenten, 
maar op de positieve benadering van seksualiteit.  

Communicatie bij kinderen met EMG: “Zie Mij kaart” 

Personeelswisselingen zorgen vaak voor communicatieproblemen, vooral wanneer cliënten zelf 
beperkt zijn in hun mogelijkheden om goed aan te geven wat ze willen en welke zorg ze nodig 
hebben. Het aantal “vreemde gezichten” in de zorg neemt toe. Vaak door invalkrachten, maar ook met 
vrijwilligers, die niet altijd bekend zijn met de mensen die ze verzorgen. Veel cliënten hebben daarbij 
hun eigen “handleiding”. Structuur en voorspelbaarheid spelen daarbij een grote rol. Daarom is de “Zie 
Mij kaart” ontwikkeld. 

Op de Zie Mij kaart staat de zorgbehoefte van een cliënt duidelijk uitgeschreven. Belangrijke 
afspraken, adviezen voor de omgang en routines. Medewerkers kunnen in één oogopslag zien wat de 
belangrijkste kaarten zijn. Als een nieuwe medewerker de kaart leest, zijn veel voorkomende situaties 
bekend en goed op te vangen. 

Begeleiding van gezinnen met een kind met NAH 

SWZ is partner bij een onderzoeksproject van Vilans, voor de ontwikkeling van een Richtlijn en Toolkit 
voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH. 

Nadat richtlijn en de toolkit in voorgaande jaren ontwikkeld werden, zijn deze in 2011 uitgeprobeerd en 
geëvalueerd. De evaluatie had zowel betrekking op de gezinnen zelf als op de zorgprofessionals. 
Hiervan is een rapport opgesteld, dat in januari 2012 gepubliceerd werd. 
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De evaluatie laat zien dat zowel ouders als zorgprofessionals de gezinsbegeleiding positief 
beoordelen. De mate waarin ouders zich zorgen maken als gevolg van het hersenletsel van hun kind, 
is significant verminderd na 6 maanden begeleiding conform de richtlijn. Binnen de gezinnen ontstaat 
meer inzicht in NAH en meer vaardigheden om hiermee om te gaan. 

SWZ blijft meewerken aan het onderzoeksproject. 

Cliëntvertrouwenspersoon 

In 2011 is besloten tot het aanstellen van een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Voorheen 
werd de functie van vertrouwenspersoon voor cliënten ingevuld door functionarissen, die weliswaar 
een onafhankelijke positie bekleedden ten opzichte van bestuur en management, maar die toch in 
dienst waren bij SWZ. Om elke schijn of mogelijkheid tot belangenverstrengeling tegen te gaan, is er 
voor gekozen om gebruik te maken van de diensten van het LSR, voor het vervullen van deze functie. 
Op deze wijze is de onafhankelijkheid geborgd. Een regeling, waarin alle afspraken zijn vastgelegd, 
wordt opgesteld. 

Via publicaties en folders is bekendheid gegeven aan het bestaan, de bereikbaarheid en de 
zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon. In 2011 is zij 16 keer benaderd, door 12 cliënten, vooral 
door cliënten met grondslag LG. In 10 van de 16 casussen, waren vragen over bejegening de reden 
om de vertrouwenspersoon te consulteren. 

 

4.4.2 Klachten 

Hantering van klachten. 

SWZ had al langer een klachtenregeling voor cliënten, waarbij cliënten met hun klachten terecht 
kunnen bij een externe onafhankelijke klachtencommissie. In de praktijk bleek dat bij cliënten een 
hoge drempel bestond om deze formele procedure te hanteren. Er waren dan ook relatief weinig 
klachten.  

Daarom is besloten om naast de externe klachtenprocedure, in een laagdrempelige interne 
klachtenregeling te voorzien. Deze regeling is medio 2011 bekendgemaakt en geïmplementeerd. 
Uiteraard heeft de cliëntenraad hierin adviesrecht gehad en is er via de geëigende kanalen informatie 
verstrekt aan alle cliënten. 

In deze regeling wordt elke vorm van ontevredenheid, die geuit wordt door cliënten of hun 
vertegenwoordigers aangemerkt als een klacht. Indien de cliënt dat wil, wordt deze uiting van 
ontevredenheid dan ook als een klacht afgehandeld, door de functionaris die verantwoordelijk is voor 
de situatie of diens leidinggevende. 

Cliënten hebben nu de keuze, hoe zij hun klachten willen uiten en laten behandelen: door een 
eenvoudige melding bij de persoon of leidinggevende van hun keuze, door een formele klacht in te 
dienen bij de klachtencommissie of door naar de rechter te stappen. Cliënten kunnen zich ten allen 
tijde laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, hetzij een vertrouwenspersoon naar eigen keuze, 
hetzij de onafhankelijke vertrouwenspersoon die door SWZ is ingesteld. 

Aan het eind van het jaar is reeds gestart met een eerste evaluatie van de klachtenregelingen.  

De externe klachtencommissie: 

De samenstelling van de externe klachtencommissie is in 2011 niet gewijzigd. Zij bestaat uit vier 
onafhankelijke leden, namelijk: 
Mevrouw R. Mol, voorzitter 
Mevrouw M. Fransen, lid 
Mevrouw D. Cox, lid 
De heer J. Budel, lid 

 
Klachtenbehandeling: 

In 2011 werden 35 klachten behandeld, waarvan 8 nog lopende klachten uit 2010. 

De verdeling van de klachten is als volgt 
 Aantal interne klachten:    16 
 Aantal klachten bij de klachtencommissie: 19 (waarvan 8 uit 2010). 
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 Aantal afgehandelde klachten:   32 
 Aantal niet afgehandelde klachten   3 (allen ontvangen na 24-11-2011) 

Alle klachten zijn naar tevredenheid van de betreffende cliënten en de organisatie afgehandeld. 

 

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

 

4.5.1 Personeelsbeleid 

Reductie van Personeel 

In het kader van het ombuigingsprogramma, diende op diverse plaatsen de personeelsformatie 
gereduceerd te worden. Met name waren aan de orde: 
- de sluiting van AC Ammerzoden; 
- de sluiting van de interne keuken en de wasserij; 
- een formatiereductie bij de ondersteunende diensten; 
- een formatiereductie in de primaire zorg, waaronder de nachtdiensten; 
- het opheffen van de functie van voedingsassistent. 

De totale reductie bedroeg 21,13 fte en had betrekking op 36 medewerkers.  

Dit gebeurde binnen de kaders van het sociaal plan, en bijgevolg zonder gedwongen ontslagen. SWZ 
is er in geslaagd om door interne en externe herplaatsing, ondersteund door EVC-trajecten, alsook 
door natuurlijk verloop en vrijwillig vertrek, deze reductie te realiseren. Aan het einde van het 
verslagjaar waren er nog 7 medewerkers “boventallig”, die allemaal kort daarna intern herplaatst zijn. 

Verzuimbeleid 

Om een effectief verzuimbeleid te kunnen voeren, was het nodig om het management bewust te 
maken van de consequenties van ziekteverzuim voor de organisatie en van de rol die het 
management heeft bij het terugdringen van verzuim.  

Hiertoe werd een training door adviesbureau Salsaparilla georganiseerd. In vervolg hierop worden 
activiteiten ontwikkeld, die het management en het middenkader in staat moeten stellen om de 
volgende jaren een genormeerde kwantitatieve reductie van het ziekteverzuim te realiseren. 

Competentiemanagement 

In het kader van het implementeren van competentiemanagement, was het doel in 2011 om de 
managers vertrouwd te maken met het planmatig en systematisch gebruik van P-instrumenten. De 
middelen die hiervoor nodig zijn werden gedefinieerd en beschreven. In het verslagjaar werden de 
competentieprofielen voor alle functies opgesteld en gepubliceerd. Daarnaast wordt een plan 
opgesteld voor het gebruik van deze profielen binnen de systematiek van de jaargesprekken. 

Deskundigheidsbevordering 

SWZ heeft als doel om in 2014 e-learning een geïntegreerd deel te laten zijn van systematische en 
methodische deskundigheidsbevordering. In samenhang daarmee is in 2011 een pilot gerealiseerd 
voor scholing op het gebied van bedrijfshulpverlening. Vanaf 2012 wordt op deze wijze de kennis 
inzake BHV op niveau gebracht en gehouden. 

Om op langere termijn te kunnen voorzien in voldoende deskundig personeel is een notitie 
opleidingscapaciteit leerlingen opgesteld. Het doel hiervan is het aantal leerling-plaatsen uit te breiden 
tot 1 leerlingplaats (BBL) per locatie of voorziening. In het verslagjaar is een aantal “stand alone leren” 
leerlingen in de woonvoorzieningen geplaatst. Ook de capaciteit voor het plaatsen van stagiaires is 
uitgebreid. Daarnaast is in samenwerking met het ROC in de voormalige keuken/bedrijfsrestaurant 
gestart met een leer-afdeling. 

Vrijwilligers 

Om een beter beleid te kunnen voeren ten aanzien van vrijwilligers, werd geïnvesteerd in 
instrumenten voor een professioneler relatiebeheer. 

Hiertoe vond een inventarisatie plaats van het vrijwilligersbestand en werden alle gegevens 
geactualiseerd. SWZ is nu in het bezit van een volledig en actueel bestand.  
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Om een goed beleid te kunnen voeren, was het daarnaast nodig om de tevredenheid en de wensen 
van de vrijwilligers te kennen. Hiervoor werd een enquête gehouden. De analyse van deze enquête 
zal in 2012 beschikbaar zijn. 

 

4.5.2 Kwaliteit van het werk  

Exitgesprekken 

SWZ hecht er belang aan om inzicht te krijgen in de vertrekmotieven van medewerkers en het oordeel 
van vertrekkende medewerkers over verschillende facetten van het werk. Daartoe bestaat er een 
procedure voor het houden van exitgesprekken en het maken van een exit-analyse. De respons was 
echter vrij laag, zodat er geen representatieve conclusies getrokken konden worden. 

Om in eerste instantie de respons op de vragenlijst te kunnen verhogen, is het formulier aangepast. 
Daarnaast is via de lijnmanagers aandacht gevraagd voor het belang van deze exit-procedure. Dat 
heeft er toe geleid dat de respons in 2011 is gestegen van 33% naar 50%.  

Daarnaast is er een plan opgesteld, om de respons over meerdere jaren nog verder te verhogen tot 
75% en om de verzamelde gegevens systematisch te kunnen analyseren. 

Arbo 

Het in 2010 opgestelde arbo-meerjarenbeleidsplan werd in 2011 operationeel. Zo werd het beleid 
inzake bedrijfshulpverlening geïmplementeerd en is gestart met het vaccinatiebeleid voor Hepatitis B. 

Om de fysieke belasting voor medewerkers terug te dringen, is een beleidsplan opgesteld en is 
gestart met scholing van medewerkers. 

Er werden afspraken gemaakt, zodat in de kwartaaloverzichten en –analyses naar aanleiding van de 
incidentmeldingen, specifiek aandacht wordt geschonken aan arbo-gerelateerde incidenten. Op deze 
wijze wordt input geleverd voor het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering op dit terrein. 

Personeelsinformatiesysteem 

Om over nauwkeurige en actuele personeelsinformatie te kunnen beschikken, is een herijking van het 
huidige systeem noodzakelijk. Daartoe is een pakket van eisen voor een accuraat 
personeelsinformatiesysteem opgesteld. Dit pakket van eisen vormt de basis, aan de hand waarvan 
systemen getoetst kunnen worden. Aan de hand van de aldus verkregen gegevens is eveneens een 
kostenraming gemaakt voor de begroting van 2012. 

 

4.6 Samenleving  

SWZ stimuleert haar cliënten om zoveel mogelijk te participeren in (de oorspronkelijke) sociale 
netwerken buiten de instelling of woonvorm. Daarom creëren wij ook kleinschalige voorzieningen in de 
buurt van de sociale omgeving van cliënten.  

Daarnaast participeren we actief in gemeentelijke samenwerkingsverbanden of klankbordgroepen, en 
is er afstemming met welzijnswerk. In dit kader zijn vernoemd: 

• De Stichtingen Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) en Son (PGS). Omdat 
gemeenten steeds meer zorgtaken krijgen, vooral zichtbaar in de WMO, is SWZ 
vertegenwoordigd in de klankbordgroepen van de gemeenten Eindhoven en Son.  

• SWZ participeert ook in de gemeentelijke stuurgroep WWZI (wonen, welzijn, zorg en 
inkomensondersteuning) van de Gemeente Schijndel. 

Er zijn verschillende samenwerkingspartners in het kader van de zorg- en dienstverlening (zie 
paragraaf 2.4: Samenwerkingsrelaties). Bij de keuze van deze partners, is ketenvorming t.b.v. de 
individuele doelstellingen van de cliënten het uitgangspunt. In die zin is SWZ ook flexibel ten aanzien 
van de aard van de samenwerking. Afhankelijk van de situatie, is zowel een collegiale samenwerking, 
alsook hoofdaannemerschap en onderaannemerschap mogelijk. 

 

4.7 Financieel beleid  

2011 was binnen SWZ gericht op het herstellen van de financiële positie en in relatie hiermee het 
weerstandsvermogen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Met een percentage van 12,36 
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procent, voldoet SWZ aan de eisen gesteld voor accreditatie van het Waarborgfonds voor de 
Zorgsector (WfZ). 

Door de ontstane, positieve, situatie is het verscherpt toezicht van de huisbankier ING opgeheven, 
evenals van de Zorgkantoren ZOB en NOB. 

Administratieve organisatie en interne controle  

SWZ heeft in 2011 voldaan aan de verplichtingen in het licht van “kaderregeling Administratieve 
Organisatie en Interne Controle AWBZ productie registratie en facturering”. Er is een positieve 
verklaring afgegeven door de accountant. 

Productieomvang  

De productie aan verblijfsdagen was 137.763 dagen in 2011. In dagdelen dagbesteding was er een 
realisatie van 192.672 dagdelen, voor zowel intramuraal, extramuraal als PGB en onderaannemers. 
De ambulante productie lag in totaal op 46.807 uren. 

Veel aandacht is in 2011 besteed aan het optimaliseren van de opbrengsten alsmede aan de 
invoering en de verdere professionalisering van de elektronische declaratie AW 319 en AZR 3.0. 

Opbrengsten  

De opbrengsten van SWZ zijn in 2011 gestegen met € 1,4 miljoen ten opzichte van 2010, tot € 40,2 
miljoen. De stijging van de omzet wordt voor een groot deel verklaard door de verkoop van een 
onroerend goed. In 2011 is een onderproductie gerealiseerd van 2,2 verzorgingsplaatsen op het 
verblijf. 

Kosten  

De totale bedrijfslasten zijn in 2011 gedaald van € 39,3 miljoen in 2010 naar € 38,5 miljoen in 2011.  

De economische gebruiksduur van de vaste activa op gebouwen is conform de gehanteerde 
afschrijvingsperiode op basis van de NZa-beleidsregels.  

De personeelskosten zijn met € 1,2 miljoen afgenomen, terwijl de overige bedrijfskosten met ongeveer 
€ 0,7 miljoen toenamen. Deze stijging is het gevolg van het nieuwe lange termijn onderhoudsplan 
waarvoor een nieuwe voorziening is opgebouwd van € 0,5 miljoen.  

Resultaat  

SWZ heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van € 1,3 miljoen ten opzichte van een verlies 
van € 0,9 miljoen in 2010. Het in 2010 ingezette beleid, met betrekking tot het ombuigingsprogramma 
op dertien aandachtsgebieden, heeft zijn vruchten afgeworpen in 2011. 

Financiering, liquiditeit en solvabiliteit  

De current ratio van SWZ, de mate waarin SWZ op korte termijn haar schulden kan voldoen, is 
significant verbeterd van 0,58 in 2010 naar 0,96 in 2011. Dit wordt veroorzaakt door een 
verdrievoudiging van de liquide middelen en een afname van € 2,0 miljoen van de kortlopende 
schulden.  

De solvabiliteit, de mate waarin SWZ op lange termijn aan haar schulden kan voldoen, wordt 
berekend aan de hand van de solvabiliteitsratio. Dit percentage bedroeg in 2010 18,7%. In 2011 
bedraagt dit percentage 21,3%. Bij deze berekening worden de voorzieningen buiten beschouwing 
gelaten. De voorzieningen zijn gestegen van € 1,4 miljoen naar € 2,1 miljoen. 

De netto kasstroom bedraagt in 2011 € 4,0 miljoen tegen een negatieve kasstroom van € 1,6 miljoen 
in 2010. Door de aanschaf van, onder andere, een nieuw onroerend goed aan de Tonnaerstraat in 
Eindhoven, is er een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 4,3 miljoen. De positieve 
kasstroom uit operationele activiteiten in 2011 geeft een stijging van € 4,8 miljoen weer tegen een 
negatieve kasstroom in 2010 van € 0,2 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een 
versterking van de voorzieningen.  

Analyse balans 

Het balanstotaal van SWZ is gestegen van € 19,7 miljoen in 2010 naar € 23,3 miljoen in 2011 (2009: € 
21,3 miljoen).  
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Vaste activa 

De vaste activa zijn in 2011 gestegen van € 15,4 naar € 18,1 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt 
door de aanschaf van een onroerend goed aan de Tonnaerstraat in Eindhoven en een revitalisering 
van de locatie Zonhove te Son.  

Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot 
en met 31 december 2011 in aanmerking kwamen voor integrale nacalculatie. Dit 
bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een systeem van prestatiebekostiging, via 
een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de integrale tarieven, waarbij tot 2018 een 
overgangsregeling geldt. Hierdoor zijn nieuwe risico’s voor het vastgoed ontstaan, het risico van 
duurzame waardevermindering bij structurele exploitatieverliezen. Ook voor de tot en met boekjaar 
2011 nacalculeerbare huurcontracten zijn vergelijkbare risico’s ontstaan, waardoor bij structurele 
verliezen een voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd. Ultimo 2011 zijn de 
(financiële) effecten van de NHC-financiering extern en intern beoordeeld, waarbij er uit de NHC-
berekening voortvloeide dat er geen impairment ultimo 2011 noodzakelijk wordt geacht.  

De economische gebruiksduur van de vaste activa is conform de gehanteerde afschrijvingsperiode op 
basis van de NZa-beleidsregels.  

De deelneming van 50% in Headwerk B.V., welke genomen is voor € 9.000 in 2010, is in april 2011 
stopgezet en afgewikkeld.  

Vlottende activa 

De vlottende activa zijn in 2011 toegenomen met € 0,9 miljoen ten opzichte van 2010. Er heeft een 
verschuiving in deze post plaatsgevonden. De liquide middelen zijn toegenomen met € 2,6 miljoen. De 
vorderingen uit hoofde van een financieringstekort zijn afgenomen met ruim € 1,3 miljoen. De 
debiteurenpositie en overlopende activa zijn met € 0,4 miljoen afgenomen. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is in 2011 versterkt ten opzichte van 2010, met het positieve resultaat van € 1,3 
miljoen. 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn in 2011 versterkt met € 0,7 miljoen. De meest significante toename wordt 
veroorzaakt door het versterken van de voorziening onderhoud. Dit naar aanleiding van het 
opgestelde lange termijn onderhoudsplan. De dotatie bedraagt € 0,5 miljoen. 

Ook heeft een dotatie van € 0,3 miljoen plaatsgevonden aan de voorziening jubileumuitkeringen, 
waarbij een deel verband houdt met de vervroegde pensionering (OBU).  

De reorganisatie is afgerond en de voorziening is conform plan afgebouwd. 

Langlopende schulden 

In mei 2011 is een tweetal nieuwe leningen gesloten bij ING bank. De eerste lening voor de 
financiering van de aankoop onroerend goed Tonnaerstraat te Eindhoven. De lening kent een looptijd 
van 25 jaar. De tweede lening is een omzetting van een krediet in rekening courant uit 2008 en heeft 
een looptijd van 17 jaar, gelijk aan de restant looptijd van de afgeloste financiering in rekening 
courant. 

Beide nieuwe leningen kennen een variabele rente. In september 2011 zijn de variabele rentes met 
een tweetal IRS bij ING bank gefixeerd voor respectievelijk tien en acht jaar. 

Kortlopende schulden 

Met ING is in 2011 overeengekomen om een kredietlimiet in rekening courant te verlagen naar € 1,0 
miljoen. Deze verlaging was mogelijk als gevolg van de verkoop van het onroerend goed aan de 
Keldermanstraat te Eindhoven. 

Er heeft een omzetting van een krediet in rekening courant uit 2008 plaatsgevonden naar een 
langlopende lening, gelijk aan de restant looptijd van de afgeloste financiering in rekening courant. 
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Analyse resultatenrekening 

De resultatenrekening van SWZ sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen. Dit is een verbetering 
van € 2,2 miljoen ten opzichte van 2010. De verbetering van de omzet wordt veroorzaakt door 
correcties in voorgaande jaren, met name in de kapitaallasten, en een mutatie in de getroffen 
voorziening voor nog in tarieven te verrekenen. De stijging in de overige bedrijfsopbrengsten wordt 
voor een groot gedeelte veroorzaakt door de verkoop van een onroerend goed met een waarde van € 
1,2 miljoen. 

Het ombuigingsprogramma op dertien aandachtsgebieden heeft bijgedragen aan het inzichtelijk 
maken van de kosten en de risico’s. De kosten zijn in totaal met € 0,1 miljoen afgenomen, terwijl de 
onderhoudsvoorziening met € 0,5 miljoen is toegenomen en op peil is gebracht. De personeelskosten 
zijn met € 1,2 miljoen afgenomen. 

Toekomst financiële positie SWZ 

Het ombuigingsprogramma dat voor 2011 was opgesteld, heeft geleid tot een positieve ombuiging van 
de financiële positie van SWZ. Het weerstandsvermogen is 12,4%, tegen een percentage van 10% in 
2010. Het begrote resultaat van € 0,1 miljoen is positief overschreden met € 1,2 miljoen. 

In de nabije toekomst wordt SWZ geconfronteerd met de volgende aspecten: 
- Invoering scheiden wonen en zorg, waarschijnlijk niet alleen voor de ZZP’s 1 en 2. 
- De overheveling van begeleiding en extramurale dagbesteding naar de WMO per 1 januari 

2013 voor nieuwe cliënten en per 1 januari 2014 voor alle overige cliënten. Om aan de nieuwe 
financieringswijze het hoofd te kunnen bieden, heeft SWZ een Taskforce WMO in het leven 
geroepen. 

De begroting voor 2012 voorziet in een positief resultaat van € 1,2 miljoen. 
 

---------------------------------------------------------- 
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Bijlage: Verantwoording Innovatieproject Anne Ander s 

 
Conform afspraak met Zorgkantoor Zuidoost-Brabant, leggen wij in deze bijlage verantwoording af van 
de projectkosten en de opbrengsten van het project Anne Anders, waarvoor het zorgkantoor 
innovatiemiddelen ter beschikking heeft gesteld.  

 
Projectkosten 

 
- Kosten voor het trainen van alle teams primaire zorg  

(incl. behandelaars)      € 319.532,20 
- Kosten voor vervangen van personeel tijdens scholing:   € 278.250,00 
- Innovatieopslag van Zorgkantoor Zuidoost-Brabant       -/- € 149.223,00 
Totaal:        € 448.559.20 

 
Resultaten / opbrengsten 

 
1. Voor alle 1100 cliënten (zowel intramuraal als extr amuraal) wordt de zorgvraag leidend 

voor de dienstverlening in relatie tot de ZZP finan ciering. Dit moet blijken uit gemaakte 
afspraken in het persoonlijk plan van elke cliënt.  

Alle teams zijn getraind in het opstellen van een persoonlijk plan, op basis van de zorgvraag. 

Het nieuwe Persoonlijk Plan met de bijbehorende procedures en processen is ontwikkeld en 
eind 2011 geïmplementeerd. Invoering vindt plaats volgens planning, zodat alle cliënten voor 
eind 2012 een nieuw persoonlijk plan hebben, waarbij de zorgvraag leidend is. Hierover zijn 
KPI’s afgesproken met de Raad van Bestuur. 

Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op het digitaliseren van het Persoonlijk Plan. 

2. Per 1 juli 2011 zijn de roosters van het persone el op maat gemaakt en ontdaan van alle 
“ballast”. 

SWZ heeft procedures ontwikkeld en vastgesteld waarin de roostermethodiek gebaseerd op 
werkelijk te verlenen zorg vorm heeft gekregen. SWZ werkt met roosters op basis van ZZP’s. 
Elke team heeft een begeleider(plus) met de taakverantwoordelijkheid “rooster”. 

De basisroosters zijn door de teamleden samen opgesteld. Sinds 1 april 2011 bevinden de 
basisroosters zich in de roosterapplicatie Harmony. De basisroosters worden omgezet naar 
een planningsrooster.  

Bij afwijkingen wordt er eerst gekeken of de medewerkers van de eigen locatie/groepen de 
open diensten kunnen invullen, zodat een cliënt zo minimaal mogelijk te maken krijgt met 
verschillende zorgverleners. Zo nodig zorgt het flexbureau voor de inzet van oproepkrachten.  

In de toekomst is het de bedoeling dat het hele roosterbeheer bij het plan- en flexbureau komt 
te liggen.  

3. Per 1 juli 2011 is het flexbureau voor personeel sinzet opgericht. Of is een plan van 
aanpak voorhanden waaruit oprichting op korte termi jn blijkt. 

Het plan- en flexbureau is officieel op 5 juli 2010 gestart met 1,98 FTE. Per 1juli 2011 werken 
er 3,0 FTE. Het flexbureau voorziet in een grote behoefte. Er zijn intussen ongeveer 150 
flexmedewerkers, die momenteel 6000 uur per maand worden ingezet. Er zijn:  

• 37 medewerkers met een vast contract tussen de 24 tot 36 uur per week 
• 110 medewerkers met een 0-urencontract die inzetbaar zijn tot 24 uur per week 
• 69 medewerkers met een vast contract, die flexibel inzetbaar zijn op hun eigen locatie 
• 39 medewerkers met een vast contract, die flexibel inzetbaar zijn op andere locaties.  

4. Per 1 juli 2011 is het aantal wijzigingen van pe rsoneelsinzet bij een cliënt tot een 
minimum teruggebracht.  

Het terugdringen van het aantal wijzigingen in personele inzet bij cliënten vereist permanente 
aandacht. Ten gevolge van de invoering van de zorgzwaartepakketten, moest ook de 
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functiemix van medewerkers aangepast worden. Inmiddels is de functiemix op de meeste 
locaties voor een groot deel ingevoerd en zijn ontstane vacatures ingevuld.  

Per 1 juli 2011 zijn de volgende maatregelen genomen, om de doelstelling te realiseren: 
• De teams hebben een vaste formatie van 85%, als basis voor de roosters. Binnen de 

teams wordt gewerkt met een flexibele inzet van 15%. Hiervan wordt 6% geleverd 
door het eigen team (waardoor veel verstoringen worden voorkomen) en 9% vanuit 
het flexbureau. 

• De flexmedewerkers worden zoveel mogelijk op vaste locaties ingezet. 
• Openstaande diensten wegens ziekte worden zoveel mogelijk door dezelfde 

medewerkers ingevuld 

 
 

 
 

---------------------------------------------------------- 
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5.1  JAARREKENING



5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)

Ref. 2011 2010
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 18.092.757         15.391.669         
Financiële vaste activa 3 -                          9.000                  
Totaal vaste activa 18.092.757         15.400.669         

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 5 1.078.868           1.471.937           
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 258.734              1.597.855           
Liquide middelen 8 3.839.389           1.234.268           
Totaal vlottende activa 5.176.991           4.304.060           

Totaal activa 23.269.748         19.704.729         

Ref. 2.011                  2.010                  
PASSIVA € €

Eigen vermogen 9
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.892.509           3.608.326           
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 73.922                73.922                
Totaal eigen vermogen 4.966.431           3.682.248           

Voorzieningen 10 2.115.865           1.392.530           

Langlopende schulden 11 10.783.283         7.185.504           

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 -                          -                          
Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 5.404.169           7.444.447           

Totaal passiva 23.269.748         19.704.729         
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 14 36.235.715 35.923.382
 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 15 2.061.480 1.982.638

Subsidies 16 210.029 270.863

Overige bedrijfsopbrengsten 17 1.683.740 635.496

Som der bedrijfsopbrengsten 40.190.964 38.812.379

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 18 24.486.658 25.654.834

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 19 1.628.590 1.720.888

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 20 0 236.924

Overige bedrijfskosten 21 12.382.686 11.727.765

Som der bedrijfslasten 38.497.934 39.340.412

BEDRIJFSRESULTAAT 1.693.030 -528.032

Financiële baten en lasten 22 -408.847 -376.248

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.284.183 -904.280

Buitengewone baten en lasten 23 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.284.183 -904.280

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 1.284.183 -904.280

1.284.183 -904.280
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2011 2010
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.693.030 -528.032

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 1.628.590 1.957.812
- mutaties voorzieningen 723.335 -51.780

2.351.925 1.906.032

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 0 0
- vorderingen 393.069 171.035
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 1.339.121 -1.468.199
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
kredietinstellingen) -558.039 51.438

1.174.151 -1.245.726

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.219.106 132.274

Ontvangen interest 9.037 467.448
Betaalde interest -417.884 -843.696
Buitengewoon resultaat 0 0

-408.847 -376.248

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.810.260 -243.974

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -4.535.881 -737.949
Desinvesteringen materiële vaste activa 206.204 56.459
Investeringen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden 9.000 -9.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.320.677 -690.490

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 4.300.000 0
Aflossing langlopende schulden -744.457 -675.457

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.555.543 -675.457

Mutatie geldmiddelen 4.045.126 -1.609.921

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Toelichting:

- er is een bijzondere opbrengst gegenereerd vanwege de verkoop van een pand € 1,2 miljoen;
- investeringen zijn deels gefinancierd met langlopende leningen.
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De toename van de geldmiddelen heeft de volgende oorzaken: 
- de vordering uit hoofde van het financieringstekort met de zorgkantoren uit 2010 is in 2011 gedaald, € 1,3 miljoen;



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

SWZ heeft besloten de voorziening groot onderhoud op te waarderen naar € 0,8 miljoen, hieraan
ligt een lange termijn onderhoudsplan ten grondslag.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast 
actief.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met 
uitzondering van het volgende:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi en de relevante stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot en met 31 
december 2011 in aanmerking kwamen voor integrale nacalculatie. Dit in beginsel risicoloze 
bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten 
worden voortaan bekostigd via een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de integrale tarieven, waarbij tot 
2018 een overgangsregeling geldt waarin de nacalculatie van kapitaallasten wordt afgebouwd en de vergoeding 
op basis van NHC wordt opgebouwd. Hierdoor zijn nieuwe risico’s voor het vastgoed ontstaan, zoals 
exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), marktontwikkelingsrisico’s en hierdoor het risico van duurzame 
waardevermindering bij structurele exploitatieverliezen. Ook voor de tot en met boekjaar 2011 nacalculeerbare 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening afvloeiïngsregeling

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Voorziening langdurig zieken

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening reorganisatie
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De voorziening Reorganisatie betreft de reorganisatie die in 2010 is ingezet en in 2011 is afgerond.

Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden.

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 voorziening groot onderhoud is gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van onder 
andere panden en installaties, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

De voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO 
verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het PBL is gekwalificeerd als een beloning met opbouw 
van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. 
De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken 
van de 55-jarige leeftijd.
Het jaarrecht is opgenomen tot en met het verslagjaar.

De voorziening Langdurig Zieken is gevormd voor medewerkers die naar verwachting langdurig ziek zijn en niet 
terugkeren in het arbeidsproces.

De voorziening Jubileumverplichtingen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 
op grond van verwachte oninbaarheid. 



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen
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SWZ heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 
welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. SWZ heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies. SWZ heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 
deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.



5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 15.513.571 12.727.502
Machines en installaties 126.157 174.377
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.453.029 2.489.790

Totaal materiële vaste activa 18.092.757 15.391.669

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ €

Boekwaarde per 1 januari 15.391.670 16.667.991
Bij: investeringen 4.535.881 700.235
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 1.628.590 1.720.888
Af: inhaalafschrijvingen gebouwen 0 0
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 236.924
Af: desinvesteringen 206.204 18.745

Boekwaarde per 31 december 18.092.757 15.391.669

Aanschafwaarde 36.197.497 35.208.453
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 18.104.740 19.816.784

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €

Deelneming Headwerk B.V. 0 9.000

Totaal financiële vaste activa 0 9.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€

Boekwaarde per 1 januari 2011 9.000

Bij: kapitaalstorting 8.743
Bij: verstrekte lening 0
Af: ontvangen aflossing leningen -17.743

Boekwaarde per 31 december 2011 0

Toelichting:
De deelneming in Headwerk BV is in april 2011 beëindigd.
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In 2011 is voor € 4,5 miljoen geïnvesteerd, hiervan heeft € 3,5 miljoen betrekking op appartementen Tonnaerstraat en € 0,4 miljoen 
is het gevolg van revitalisering van woonvormen op Zonhove. Het restant heeft betrekking op inventarissen en diverse kleinere 
projecten.

De desinvestering is voornamelijk het gevolg van het onderbrengen van ICT apparatuur in een leaseconstructie.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, 
de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep, wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.



5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €

Vorderingen op debiteuren 702.390 1.003.301
Overige vorderingen: 1.018 60.212
Vooruitbetaalde bedragen: 304.557 277.643
Nog te ontvangen bedragen: 70.902 130.782

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.078.868 1.471.937

Toelichting:

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort e n/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot  

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 64.790 93.652 2.126.395 2.284.837
Saldo per 1 januari voorziening -162.659 -167.237 -357.086 0 -686.982
Saldo per 1 januari -97.869 -73.585 1.769.309 1.597.855

Financieringsverschil boekjaar -448.284 -448.284
Correcties voorgaande jaren 168.444 96.551 62.114 327.109
Betalingen/ontvangsten -233.234 -175.485 -1.496.209 -1.904.928
Mutatie voorziening 162.659 167.237 357.086 0 686.982
Subtotaal mutatie boekjaar 97.869 88.303 -1.077.009 -448.284 -1.339.121

Saldo per 31 december financieringstekort 0 14.718 692.300 -448.284 258.734
Saldo per 31 december voorziening 0 0 0 0 0
Saldo per 31 december 0 14.718 692.300 -448.284 258.734

Stadium van vaststelling (per erkenning): C C C B

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010
€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 35.221.624 35.704.987
Af: ontvangen voorschotten 35.669.911 33.578.592

Totaal financieringsverschil -448.287 2.126.395

Toelichting:
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De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 10.824.

Het financieringsverschil ontstaat door een onderproductie op de geleverde intra- en extramurale prestaties in 2011. 



5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €

Bankrekeningen 3.822.126 1.215.598
Kassen 17.263 18.670

Totaal liquide middelen 3.839.389 1.234.268

Toelichting:
De toename van de geldmiddelen heeft de volgende oorzaken: 
- de vordering uit hoofde van het financieringstekort met de zorgkantoren uit 2010 is in 2011 gedaald, € 1,3 miljoen;
- er is een bijzondere opbrengst gegenereerd vanwege de verkoop van een pand € 1,2 miljoen.

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Pagina 11



5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10
€ €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.892.509 3.608.326
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 73.922 73.922

Totaal eigen vermogen 4.966.431 3.682.248

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 3.608.326 1.284.183 0 4.892.509

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 3.608.326 1.284.183 0 4.892.509

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ € € €

Algemene reserves: 73.922 0 0 73.922

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 73.922 0 0 73.922

10. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011
€ € € €

Voorziening afvloeiingsregeling 116.549 0 40.352 76.197
Voorziening jubileumverplichtingen 169.381 278.579 0 447.960
Voorziening langdurig zieken 471.800 11.935 0 483.735
Voorziening persoonlijk budget levensfase 240.710 367.263 0 607.973
Voorziening reorganisatie 394.090 0 394.090 0
Voorziening groot onderhoud 0 500.000 0 500.000

Totaal voorzieningen 1.392.530 1.157.777 434.442 2.115.865

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 33.865
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.082.000

Toelichting per categorie voorziening:
De dotatie aan de voorziening jubileumverplichtingen bestaat uit een deel jubileumuitkeringen en een deel uitkering in verband
met vervroegde pensionering (OBU). Voorheen is er geen rekening gehouden met de OBU, daarnaast heeft er een technische 
aanpassing op de kansberekening van het aantal jubilarissen plaatsgevonden.

€ 171.000 heeft betrekking op een voorziening ten behoeve van medewerkers in de leeftijd van 45+ per 2009 die in 2015 
nog in dienst zijn.

De reorganisatie is afgerond en de voorziening conform plan afgebouwd.

€ 0,5 miljoen opgenomen.
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De dotatie aan de voorziening persoonlijk budget levensfase betreft voor € 196.000 in 2011 extra opgebouwde PBL uren, 

In 2011 is een lange termijn onderhoudsplan opgesteld. Analoog aan dit plan is een onderhoudsvoorziening van 



5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 10.783.283 7.185.504

Totaal langlopende schulden 10.783.283 7.185.504

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ €

Stand per 1 januari 7.860.962 8.615.829
Bij: nieuwe leningen 4.300.000 0
Af: aflossingen 744.457 754.868

Stand per 31 december  11.416.505 7.860.961

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 633.222 675.457

Stand langlopende schulden per 31 december 10.783.283 7.185.504

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 633.222 675.457
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 10.783.283 7.185.504
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 8.250.395 4.686.616

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

Toelichting:
Op 20 mei 2011 is een tweetal nieuwe leningen gesloten bij huisbankier ING Bank. De eerste lening voor de financiering 
van de aankoop onroerend goed Tonnaerstraat Eindhoven. De lening kent een looptijd van 25 jaar. De tweede lening is 
een omzetting van het krediet in rekening courant uit 2008 en heeft een looptijd van 17 jaar, gelijk aan de restant looptijd 
van de afgeloste financiering in rekening courant.

Beide nieuwe leningen kennen een variabele rente. Op 13 september 2011 zijn de variabele rentes met een tweetal 
Interest Rate Swaps bij ING Bank gefixeerd voor respectievelijk tien en acht jaar. Beide Interest Rate Swaps worden niet 
apart in de balans gewaardeerd omdat het enkelvoudige doel hiervan is het uitsluiten van renterisico's in de financiering. 
De Interest Rate Swaps hebben per balansdatum 31 december 2011 een positieve marktwaarde van respectievelijk 
€ 60.027,-- en € 25.281,-- als gevolg van de gestegen marktrente.

Met de huisbankier ING Bank is in 2011 tevens overeengekomen om de kredietlimiet in rekening courant te verlagen naar 
€ 1,0 miljoen. Deze verlaging was mogelijk als gevolg van de verkoop van het onroerend goed aan de Keldermanstraat te 
Eindhoven.

Voor de kredietfaciliteiten van ING Bank gelden de volgende zekerheden en convenants:
- omzetratio( Eigen Vermogen ten opzichte van de totale omzet)  > 10%;
- winst over 2011 van minimaal 1% van de omzet;
- hypotheek van € 3,0 miljoen op het onroerend goed Tonnaerstraat Eindhoven en € 3,0 miljoen op nieuwstraat Son;
- negative pledge/pari passu en cross default verklaring.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 1.440.004
Crediteuren 903.873 1.627.139
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 633.222 675.457
Belastingen en sociale premies 1.002.941 1.096.475
Schulden terzake pensioenen 386.186 373.172
Nog te betalen salarissen 448.818 484.185
Vakantiegeld 755.676 820.890
Vakantiedagen 229.448 232.331
Nog te betalen kosten 895.912 694.794
Vooruitontvangen opbrengsten 148.093 0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 5.404.168 7.444.447

Toelichting:
Het rekening courant krediet is in 2011 omgezet naar een langlopende lening.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplicht ingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechte n 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 6.458.620 6.296.292
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 122.002 107.203
Bij: investeringsruimte verslagjaar 144.594 76.084
Af: investeringen verslagjaar 78.465 20.959

Beschikbare investeringsruimte 31 december 6.646.751 6.458.620

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

Toelichting:

Huur en lease verplichtingen

Stand per 1 
januari 2011

Nieuw Beëindigd
Stand per 31 

december 2011
Verplichting 

2012

Huur gebouwen 42 2 5 37 2.125.595         
Lease inventaris 8 4 12 73.324              
Lease auto's 5 5 37.979              
Lease computers 1263 1263 99.630              

TOTAAL 2.336.528         

Bankgaranties 3 17.690              

(*) De huur contracten variëren in looptijd van onbepaalde tijd tot 20 jr. met verschillende opzegtermijnen.
Binnen de periode van 5 jaar zijn 37 huurcontracten te heroverwegen met een jaarlijkse huurlast van ongeveer 2,1 mln.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIE LE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 1.306.386 2.152.093 14.371.699 1.721.712 2.595.610 954.445 23.101.945 35.208.454
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 139.493 2.133.664 8.523.935 344.342 1.727.181 780.068 13.648.683 19.816.784

  
Boekwaarde per 1 januari 2011 0 1.166.893 18.429 5.847.764 1.377.370 868.429 174.377 0 9.453.262 15.391.670

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 4.535.881
- herwaarderingen 0 0
- afschrijvingen 4.766 250.444 172.171 90.582 48.220 566.183 1.628.590
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0
- inhaalafschrijvingen 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 991.758               991.758 2.965.642
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 991.758 991.758 2.965.642

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 147.140 147.140 581.196
  cumulatieve herwaarderingen 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 96.363 96.363 374.992
  per saldo 0 0 0 50.777 0 0 0 0 50.777 206.204

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -4.766 -301.221 -172.171 -90.582 -48.220 0 -616.960 2.701.087

Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 0 1.306.386 2.152.093 13.232.801 1.721.712 2.595.610 954.445 0 21.963.047 36.197.497
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 139.493 2.138.430 7.686.258 516.513 1.817.763 828.288 0 13.126.745 18.104.740

Boekwaarde per 31 december 2011 0 1.166.893 13.663 5.546.543 1.205.199 777.847 126.157 0 8.836.302 18.092.757

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2% - 2,5% 10,0% 5,0% 5,0%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIE LE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa
€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 3.819.667 3.819.667 2.495.620 2.495.620 6.315.287
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.050.280 1.050.280 1.816.391 1.816.391 2.866.671

Boekwaarde per 1 januari 2011 2.769.387 0 2.769.387 679.229 0 679.229 3.448.616

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 631.572 631.572 631.572
- herwaarderingen 0 0 0 0
- afschrijvingen 190.659 190.659 193.511 193.511 384.170

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 1.184.162 1.184.162 1.184.162
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 1.184.162 1.184.162 1.184.162

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -190.659 0 -190.659 438.061 0 438.061 247.402

Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 3.819.667 0 3.819.667 1.943.030 0 1.943.030 5.762.697
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.240.939 0 1.240.939 825.740 0 825.740 2.066.679

Boekwaarde per 31 december 2011 2.578.728 0 2.578.728 1.117.290 0 1.117.290 3.696.018

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIE LE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 3.387.797 38.123 537.938 3.963.858
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.925.025 38.123 281.502 2.244.650

Boekwaarde per 1 januari 2011 1.462.772 0 256.436 1.719.208

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 474.959 0 35.838 510.797
- herwaarderingen 0 0 0 0
- afschrijvingen 333.226 0 61.411 394.637

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 723.730 0 52.060 775.790
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 723.730 0 52.060 775.790

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 52.315 0 283.838 336.153
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 51.094 0 129.694 180.788
  per saldo 1.221 0 154.144 155.365

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 140.512 0 -179.717 -39.205

Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 3.086.711 38.123 237.878 3.362.712
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.483.427 38.123 161.159 1.682.709

Boekwaarde per 31 december 2011 1.603.284 0 76.719 1.680.003

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 25,0%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIE LE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Subtotaal
Kleinschalige

Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden woonvoor-
voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten zieningen

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 1.827.364 1.827.364
- cumulatieve herwaarderingen 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.056.780 1.056.780

 
Boekwaarde per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 770.584 0 770.584

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 2.889.000 0 264.339 240.173 3.393.512
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 36.498 0 9.434 237.668 283.600

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 13.932 13.932
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 13.932 13.932

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 97.903 97.903
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 97.841 97.841
  per saldo 0 0 0 0 0 62 0 62

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 2.852.502 0 254.905 2.443 0 3.109.850

Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 0 0 2.889.000 0 264.339 1.955.702 0 5.109.041
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 36.498 0 9.434 1.182.675 0 1.228.607

Boekwaarde per 31 december 2011 0 0 2.852.502 0 254.905 773.027 0 3.880.434

Afschrijvingspercentage 3,3% 5,0% 10,0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PR OJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2010 2011 Gereed

Onder-
handen

Indexering 
WTZi

Aangepaste 
goedkeuring

€ € € € € € € 

2011 Project Topdesk 24.799 24.799 2011

2011 Nieuwbouw Tonnaestraat 44.876 44.876 2011

2011 Palladiostraat 20.664 20.664 0 2011

 
Totaal 0 90.339 90.339 0 0 0 0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Ov erige Totaal

Afschrij-ving 
WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

   2011 Project Topdesk   0 0 24.799 24.799 0 0
   2011 Nieuwbouw Tonnaestraat  0 0 44.876 44.876 0 0
   2011 Palladiostraat 0 0 20.664 20.664 0 0

Totaal 0 0 90.339 90.339 0 0
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Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2011 Jaar van 
ople-

vering

Nominaal 
bedrag 
WTZi



BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2010

Nieuwe 
leningen in 

2011

Aflossing 
in 2011

Restschuld 
31 december 

2011

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2011

Aflossings-
wijze

Aflos-
sing 2012

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

AEGON 19-okt-94 6.806.703 30 jaar lineair 4,18% 3.176.461 0 226.890 2.949.571 1.815.121 13 jaarlijks 226.890 overheidsgarantie
ING 122 maanden/326 1-mei-01 3.176.462 122 maanden lineair 3,38% 238.235 0 238.235 0 0 0 kwartaal 0 Geen
ING 126 maanden/872 1-dec-02 750.000 126 maanden einde looptijd 4,99% 750.000 0 0 750.000 750.000 0 einde looptijd 0 Geen
ING  240 maanden/023 1-jul-04 1.300.000 240 maanden lineair 4,58% 893.750 0 65.000 828.750 503.750 13 kwartaal 65.000 Geen
SNS v/h Concordia lev. 15-aug-89 1.570.080 30 jaar lineair 3,10% 392.534 0 56.074 336.460 56.090 6 jaarlijks 56.074 overheidsgarantie
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 12-jun-97 3.570.343 40 jaar lineair 4,77% 2.409.981 0 89.258 2.320.723 1.874.433 26 jaarlijks 89.258 overheidsgarantie
ING 65.06.61.850 3-okt-11 1.400.000 17,5 jaar lineair 2,68% 0 1.400.000 40.000 1.360.000 960.000 17 kwartaal 80.000 Hypotheekrecht
ING 65.06.52.843 Tonnaerstraat 3-okt-11 2.900.000 25 jaar lineair 2,68% 0 2.900.000 29.000 2.871.000 2.291.000 25 kwartaal 116.000 Hypotheekrecht
Totaal 7.860.962 4.300.000 744.457 11.416.505 8.250.395 633.222
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010
 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

35.704.985 37.368.366

 - ZZP 448.161
 - Extramurale zorgprestaties -81.566  
 - Dagbesteding en vervoer -974.765  
 - Overig -50.306  
Subtotaal productie afspraken -658.476 -647.391

 - Nacalculatie vervoerskosten -274.536  
 - Extreme Zorgzwaarte 202.859  
Subtotaal productie gerelateerd -71.677

 - Nacalculeerbaar 104.847 28.974
 - Niet nacalculeerbaar 141.945  
Subtotaal kapitaalslasten 246.792 28.974

Mutaties -1.044.964

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 35.221.624 35.704.985
 

 - Correcties voorgaande jaren 327.109 575.479
 - Mutaties voorziening 686.982 -357.082

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 36.235.715 35.923.382

Toelichting:
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Zorgprestaties tussen instellingen 689.109 632.229
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 1.327.828 1.193.422
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) 44.543 156.987
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 0

Totaal 2.061.480 1.982.638

Toelichting:

De eigen bijdrage van persoonsgebonden vervoerskosten, € 90.000, is in 2011 verschoven van de rubriek opbrengsten uit

16. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 202.376 265.091
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 7.653 5.772

Totaal 210.029 270.863

Toelichting:

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Overige dienstverlening: 271.128 350.748
Boekwinst op materiële vaste activa 1.187.959 0
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Huur 85.689 70.519
Detachering 138.965 214.229

Totaal 1.683.740 635.496

Toelichting:
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Zorgprestaties tussen instellingen betreft met name de inzet van behandelaren ten behoeve van Blixembosch en 
Emilliusschool. 

WMO prestaties naar de rubriek persoonsgebonden en -volgende budgetten.

De Rijkssubsidies betreffen het opleidingsfonds en het stagefonds.
Het opleidingsfonds is ten behoeve van de opleiding tot GZ psycholoog.

De boekwinst op de materiële vaste activa betreft de verkoop van het pand aan de Keldermanstraat te Eindhoven.

In verband met de beëindiging van Headwerk in 2011 zijn de opbrengsten detachering lager dan in 2010. 



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Lonen en salarissen 18.342.384 19.721.887
Sociale lasten 2.380.956 2.470.004
Pensioenpremies 1.457.839 1.532.572
Andere personeelskosten: 746.569 720.453
Subtotaal 22.927.748 24.444.915

Personeel niet in loondienst 1.558.910 1.209.919

Totaal personeelskosten 24.486.658 25.654.834

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemene en administratieve functies 55 57
Hotelfuncties 22 31
Cliëntgebonden functies 417 455
Terrein- en gebouwgebonden functies 4 4

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 498 547

Toelichting:

19. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 756.842 772.042

Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 871.748 948.846
-versnelde afschrijvingen gebouwen 0

Totaal afschrijvingen 1.628.590 1.720.888

Toelichting:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - ver goeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 1.628.590
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 756.842

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 566.183
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 384.170
- WMG-gefinancierde vaste activa 394.637
- Kleinschalige Woonvoorzieningen 283.600
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.628.590

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 36.197.497
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 18.104.740
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 13.126.745
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De daling van de kosten van personeel in loondienst wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling in de personeels-
formatie in de zorggebonden functies. 



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activ a

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa 0 236.924

Totaal 0 236.924

Toelichting:

21. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.534.931 4.531.138
Algemene kosten 2.305.175 3.037.339
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.099.686 909.897

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 1.358.209 329.446
- Water 76.134 65.429
- Energie gas 70.722 0
- Energie stroom 614.762 682.228
Subtotaal 2.119.826 1.077.102

Huur en leasing 2.323.068 2.172.289

Totaal overige bedrijfskosten 12.382.686 11.727.765

Toelichting:
De daling in de algemene kosten wordt hoofdzakelijk verklaard door advieskosten. In 2010 zijn kosten gemaakt ten behoeve
van diverse projecten zoals Anne Anders, implementatie Datawarehouse en teamtrainingen.

De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn toegenomen, hiervan is € 0,1 miljoen het gevolg van de post til- en 
hulpmiddelen, in 2011 zijn de til- en hulpmiddelen in de woonvormen op niveau gebracht.

In 2010 is de voorziening groot onderhoud vrijgevallen ten gunste van het resultaat. In 2011 is een nieuw lange termijn
onderhoudsplan opgesteld waardoor er een nieuwe voorziening is opgebouwd, € 0,5 miljoen.

De kosten huur en leasing zijn gestegen, oorzaak is de in 2011 opgestarte leaseconstructie hardware, € 0,1 miljoen.

22. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ €

Rentebaten 9.037 467.448
Rentelasten -417.884 -843.696

Totaal financiële baten en lasten -408.847 -376.248

Toelichting:
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In 2010 is wegens buitengebruikstelling versneld afgeschreven op diverse panden.



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

J. Cath    
   

1 1-2-2009  
  

2 ja  
  

3    

  
4 ja  

  
5 12  

  
6 onbep. tijd    
7 Welke salarisregeling is toegepast? NVZD    
8 100%    
9 131.355           

  
0    
0    

10 0    
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 2.755    
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 12.436    
13 Ontslagvergoeding 0    
14 Bonussen 0    
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 146.546    
16 Cataloguswaarde auto van de zaak 43.005    
17 Eigen bijdrage auto van de zaak 10.751    

 

Toelichting:

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging
€

Voorzitter 11.250
Vice voorzitter 7.500
Lid 7.500
Lid 7.500
Lid 7.500
Lid 7.500

Toelichting:
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Tot welke datum was de persoon als bestuurder 
werkzaam in uw organisatie? 

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter 
geweest in het verslagjaar?
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Eenhoofdig

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

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Naam

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
Bruto-onkostenvergoeding

Dhr. Drs. S. Gerritsen

Dhr. Ing. F.C.P. van Dijk
Dhr. J.P.M. van den Broek RA

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

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.

a. Waarvan: verkoop verlofuren

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

Dhr. G.J. Mienis

Mw. C. Lasonder

Dhr. Mr. J.M. van Luyck

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het 
bestuur geweest?



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

26. Honoraria accountant 2011 2010
€ €

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 51.576 44.030
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 17.255
3 Fiscale advisering 0 1.285
4 Niet-controlediensten 1.785 0
5 Werkzaamheden 2009 11.353 20.825

Totaal honoraria accountant 64.714 83.395

27. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders 
 bestuurders en leidinggevende functionarissen.



5.2 OVERIGE GEGEVENS



5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van SWZ heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering
van 2 mei 2012.

De raad van toezicht van SWZ heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering 
van 22 mei 2012.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthoud ers

W.G. W.G.
J. Cath Drs. S. Gerritsen

W.G. W.G.
C. Lasonder G.J. Mienis

W.G. W.G.
Mr. J.M. van Luyck Ing. F.C.P. van Dijk

W.G.
J.P.J. van den Broek RA

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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vermogen van SWZ.
In de statuten is bepaald, conform artikel 21, dat het behaalde resultaat is gedoteerd aan het eigen 



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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