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Inleiding 
 

Kader en reikwijdte van het directieverslag. 

Door middel van dit directieverslag, legt SWZ (Stichting Samenwerkende Woon- en 
Zorgvoorzieningen) graag verantwoording af aan haar belanghebbenden, conform de uitgangspunten 
van corporate governance. SWZ doet dit binnen de kaders van Richtlijn 400 van de Raad van de 
Jaarverslaglegging.  

Dit directieverslag dient gelezen te worden in samenhang met de gegevens uit de verplichte 
verslaglegging van de Jaarverantwoording Zorginstellingen zoals gesteld door het Ministerie van 
VWS, met name DigiMV en de Jaarrekening.  

 

Hoofdlijnen van het verslagjaar. 

SWZ had 2012 uitgeroepen tot “het jaar van de bejegening”. Tijdens een bijeenkomst in 2011 met 
cliënten en medewerkers, over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, bleek dit een centraal 
thema. Dat hebben we aangegrepen om invulling te geven aan onze kernwaarde “respectvol” en om 
de focus van de organisatie te richten op onze missie: het bieden van de goede zorg en 
ondersteuning, opdat kwetsbare medemensen met hun mogelijkheden een volwaardig eigen leven 
kunnen opbouwen. 
 
Dat deden en dat doen we samen. 
Samen met cliënten gaven we invulling aan het thema bejegening om goed te begrijpen wat dit voor 
hun betekent. Ook gingen we in gesprek met cliënten over hun tevredenheid, aan de hand van het 
instrument “Ben ik tevreden?”. En we zorgden er voor dat alle cliënten een vernieuwd persoonlijk plan 
hadden, waarmee zij zelf de regie over hun eigen leven houden. 
Samen met medewerkers gingen we brainstormen over wat de wensen van cliënten betekenen voor 
ons gedrag en ontwikkelden we instrumenten om bejegening vorm te geven en te evalueren. Ook 
hielden we een medewerker tevredenheid onderzoek, waaruit een grote betrokkenheid van onze 
medewerkers bleek. En enthousiast zijn we samen met de medewerkers aan de slag gegaan om 
wensen en verbeterpunten te realiseren. 
Samen met onze partners en stakeholders verzamelden we ideeën om in de toekomst beter te gaan 
samenwerken binnen de visie en de beleidskaders, zoals die langzaam vorm krijgen. 
 
Dat kunnen we, omdat we de organisatorische veranderingen van de voorgaande jaren in 2012 
konden bestendigen en benutten. De afspraken van de afgelopen jaren voor het op orde krijgen van 
de bedrijfsvoering werpen vruchten af. Er is aandacht voor planning en controle, voor 
capaciteitsmanagement in functie van de te verlenen zorg en voor continue verbetering van de 
managementinformatie als basis voor sturing en beheersing. Hierdoor konden de positieve 
bedrijfsresultaten worden bevestigd. Daardoor zijn we in staat om de cliënten centraal te stellen en 
toekomstgericht te denken. 
 
De zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen, zal forse wijzigingen ondergaan. Het 
overheidsbeleid laat daarover geen twijfel bestaan. De AWBZ wordt afgeslankt en er zal meer 
verantwoordelijkheid komen te liggen bij individuele cliënten en hun netwerk, bij locale besturen en bij 
zorgverzekeraars. 
 
SWZ speelt hier op in door het instellen van een Taskforce WMO en door het invoeren van 
risicomanagement. Wij hebben de intentie om ook binnen de nieuwe kaders onze missie te vervullen. 
Aan het einde van het verslagjaar hebben bestuur en management het meerjarenbeleid geëvalueerd 
en getoetst aan de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Onder het motto “Ondernemend en 
Slagvaardig”, werden de speerpunten opnieuw gedefinieerd.  
 
Met als jaarthema “Verantwoordelijkheid nemen”, werkt SWZ in 2013 met vertrouwen aan de 
toekomst. 
 
Mevrouw J.W.E. Cath, Raad van Bestuur 
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1 Algemene informatie 
 

1.1 Algemene identificatiegegevens  

Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ) 

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  

 

1.2 Doel van de organisatie 

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. 

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

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

 

1.3 Kernactiviteiten 

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. In 2012 zijn hierin geen wijzigingen opgetreden. 

Verspreid in haar werkgebied, heeft SWZ een aanbod van 16 woonvormen (in 10 gemeenten), 11 
activiteitencentra en 3 maatschappelijke ondernemingen. 

In 2012 werden de volgende wijzigingen aangebracht in de locaties: 

 Atelier “A la (k)ART” in Vught werd als aparte locatie opgeheven en ondergebracht bij “Galerie 
Tinks” in Boxtel.  

 De activiteitencentra in Budel en Asten werden samengebracht in 1 nieuw activiteitencentrum 
in Someren. 

Een overzicht van de locaties waar SWZ vestigingen heeft, wordt weergegeven in figuur1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@swzzorg.nl
http://www.swzzorg.nl/
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Figuur 1: Overzicht van locaties van SWZ 

 

 

 

1.4 Juridische structuur 

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

De stichting heeft als organen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Inspraakorganen zijn 
de ondernemingsraad en de cliëntenraad. 

SWZ onderschrijft de normen voor goed bestuur, zoals beschreven in de Zorgbrede Governancecode, 
en past deze ook toe. 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. Inhoud, vorm en periodiciteit van de informatieverstrekking, alsmede de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht ten aanzien van de onderwerpen, 
is hierin op overzichtelijke wijze vastgelegd. 

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 eveneens conform 
de eisen van de governancecode. 

In hoofdstuk 6 wordt bondig verslag gedaan van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en de 
medezeggenschapsorganen. 

 

1.5 Interne organisatie en personele bezetting. 

De organisatiestructuur van SWZ is in 2012 nagenoeg niet gewijzigd. Zie figuur 2. 
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De integrale verantwoordelijkheid voor de zorg binnen zorgregio’s zijn het uitgangspunt voor de 
organisatiestructuur. Op deze wijze wil SWZ goede integrale zorg of ketenzorg bieden en eveneens 
accuraat inspelen op regionale omstandigheden en lokale samenwerkingskansen. 

SWZ heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die tevens voorzitter is. Sinds 1 februari 2009 wordt 
de functie uitgeoefend door Mw. J.W.E. Cath. 

Per 1 maart 2012 werd de functie van bestuurssecretaris ingesteld. 

In 2012 werden twee nieuwe managers benoemd bij de ondersteunende diensten, met name: 

 Mw. G.C. Geurtsen als manager Personeel en Organisatie. 

 Dhr. H.M.W. Scholtes als manager Financiën en Informatisering. 

 

Figuur 2: Organogram van SWZ. 

 

 

 

1.6 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid. 

Het beleid in 2012 was er op gericht om vanuit een stabiele en gezonde organisatie, en op een 
verantwoorde wijze, de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om het cliëntperspectief centraal te 
stellen en toekomstgerichte zorg en ondersteuning te bieden.  

Hierbij was veel aandacht voor de positie van de cliënt. Een belangrijk element hierbij was de 
invoering van het vernieuwde persoonlijk plan. Daarin leggen cliënten en SWZ hun afspraken vast 
over de doelen die cliënten willen bereiken en de bijdrage die SWZ daaraan levert. Voor alle cliënten 
is inmiddels een dergelijk nieuw plan opgesteld. Medewerkers werden gecoacht en getraind om dit te 
doen op een wijze, waarop de regie bij de cliënt blijft.  

Samen met alle cliënten en medewerkers werd ook invulling gegeven aan “het jaar van de 
bejegening” (zie hoofdstuk 7). 

In het kwaliteitsbeleid stond de ontwikkeling en implementatie van instrumenten voor het meten van 
cliënt- en medewerkertevredenheid centraal. Daarnaast werd de organisatie voorbereid op het 
behalen van het volledige HKZ-certificaat. 
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Bij het personeelsbeleid stond het project “Vitaal inzetbaar”centraal. Dit project richt zich op de 
omstandigheden en voorwaarden voor medewerkers om onder goede omstandigheden, vitaal en 
gezond te kunnen werken. Mede hierdoor was er een flinke daling van het ziekteverzuim. 

De processen en instrumenten die de voorgaande jaren ontwikkeld zijn met betrekking tot sturing en 
beheersing blijken goed te werken, maar vereisen toch ook nog de nodige aandacht. De instrumenten 
voor planning en verantwoording werden geëvalueerd en geactualiseerd. 

Het overheidsbeleid ten aanzien van de langdurige zorg, is gericht op het afslanken van de AWBZ, het 
overhevelen van extramurale zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars, het beheersen van de 
kosten door beperkingen in omvang en tarieven, bijvoorbeeld via het scheiden van wonen en zorg. 

SWZ heeft de ambitie ook binnen de nieuwe kaders haar maatschappelijk engagement waar te 
maken. Om dit te realiseren zullen we ondernemend en slagvaardig moeten zijn. Hiervoor is 
risicomanagement ingevoerd en is het meerjarenbeleid aangepast. 

Het risicomanagement is er op gericht om tijdig risico’s te signaleren, te analyseren, concreet te 
maken en te monitoren via beheersmaatregelen en prestatie-indicatoren. Hiervoor zijn 
verantwoordelijkheden benoemd, is een risicoregister opgesteld en zijn procesafspraken gemaakt. 

In het aangepast meerjarenbeleid, legt SWZ de focus op de volgende speerpunten: 

 WMO 

 NAH-cliënten 

 Strategische personeelsplanning 

 Vastgoed 

 Huis op Orde (bedrijfsvoering) 

 Positionering  
Per einde verslagjaar werden voor al deze speerpunten programma’s opgesteld. 
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2. Financiële informatie 
 

2.1 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar. 

Financiële stabiliteit 
De goede financiële resultaten van 2011 werden gecontinueerd in 2012. De basis hiervoor is gevormd 
door de ontwikkeling van rekenmodellen voor personeelsformatie in de voorgaan jaren. De inzet van 
mensen en middelen gebeurt op basis van de indicaties en de daarbij horende tarieven. Daarnaast is 
er continu aandacht voor het verbeteren van de planning- en controle-instrumenten. Dat heeft er toe 
geleid dat de gewenste groei van het weerstandsvermogen voorspoedig verloopt. Dit moet aan de 
maatschappelijke instanties en stakeholders het vertrouwen geven, dat SWZ een financieel gezonde 
en betrouwbare partner is. 

Intensiveringgelden 
Begin 2012 stelde de regering gelden beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls in de zorg. SWZ heeft na 
overleg met de OR en de CR hiervoor plannen ingediend bij de zorgkantoren. Uiteindelijk werd € 0,95 
miljoen toegekend. Zij zijn besteed aan inzet van extra personeel en extra opleiding van 
medewerkers. Eind 2012 heeft SWZ over de besteding van deze gelden verantwoording afgelegd aan 
de zorgkantoren.  

Meerjarendoelstelling 
Met de Auditcommissie van de Raad van Toezicht is in 2011 een meerjarendoelstelling afgesproken. 
Daarin staat dat SWZ stapsgewijze het weerstandsvermogen zal verhogen, tot een budgetratio van 
20% in 2016. De groei van het weerstandsvermogen is van strategisch belang en wordt permanent 
bewaakt. 

Horizontaal toezicht. 
Vanuit het principe ‘samenwerken vanuit vertrouwen’ is met de Belastingdienst  het convenant 
Horizontaal Toezicht gesloten.  Samenwerken staat  vanaf nu centraler dan controle achteraf. 
Voorafgaand heeft de belastingdienst een compliance verkenning uitgevoerd om te beoordelen of 
deze vorm van toezicht haalbaar is. De conclusie was de financiële administratie van SWZ fiscaal in 
controle is en dat er bijgevolg geen beletsel was om het convenant te sluiten. 
Praktisch betekent dit dat medewerkers van de Financiële  Administratie fiscale vragen sneller kunnen 
bespreken met de Belastingdienst en dat de controle achteraf minder intensief is. 

 

2.2 Behaalde omzet en resultaten. 

De omzet van SWZ in 2012 was € 41,6 miljoen. Dit is een stijging van 3,6% ten opzichte van 2011.  
Dit is inclusief de incidentele verhoging van de eerder genoemde intensiveringgelden.   
Naast deze tijdelijk stijging is er ook sprake van een structurele toename. En belangrijke toename 
betreft de vergoeding van de kapitaallasten. Bij de controle van de jaarrekening 2011 bleek dat een 
deel van afschrijvingskosten en rentekosten onvolledig verwerkt waren in de budgetformulieren van 
het NZa. Daarnaast is het aantal verblijfsdagen en dagdelen dagbesteding gestegen en is de 
vergoeding van Extreme Zorgzwaarte hoger geworden. 

Bij de overige opbrengsten is er een daling te zien van ruim € 1 miljoen ten opzichte van 2011. Deze 
daling is te verklaren door de eenmalige opbrengst van de verkoop van een pand in dat jaar. De totale 
overige opbrengsten in 2012 bedragen € 0,47 miljoen. 

De personeelskosten 2012  zijn vrijwel gelijk gebleven en bedragen € 24,6 miljoen. Dit werd mede 
mogelijk door de eerdere genoemde tijdelijke intensiveringgelden. 
Wel is er een duidelijke stijging van afschrijvingskosten. Dit is voor het grootste deel te verklaren door 
het nieuwbouwplan voor Zonhove. Besloten is een groot deel van de gebouwen op deze locatie 
versneld  af te schrijven. De totale afschrijvingskosten 2012 bedragen derhalve € 2,2 miljoen.  
 
De stijging van de overige bedrijfskosten zijn veroorzaakt door nieuwe voorzieningen ter voorbereiding 
op de ingrijpende veranderingen in de  AWBZ. Denk hierbij aan de overheveling van de dagactiviteiten 
naar de WMO en extramuralisering van de zorg. De bedrijfskosten stijgen hierdoor en komen uit op € 
12,5 miljoen. 
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De financiële lasten zijn in 2012 gedaald en komen uit op € 0,38 miljoen. Als gevolg van de 
verbetering van de liquiditeitspositie zijn de rentekosten gedaald en rentebaten toegenomen. 

Al met al leiden de hierboven beschreven effecten tot een positief resultaat van bijna € 1,9 miljoen. Dit 
is een stijging van ruim € 0,6 miljoen ten opzicht van 2011. Daarmee zet SWZ het in 2011 ingezette 
financieel herstel succesvol voort. 

 

2.3 Toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit). 

De current ratio is een maatstaf  voor de liquiditeit van organisaties. Het geeft de verhouding weer 
tussen de vlottende activa en kortlopende schulden. Hoe hoger deze index, des te beter een 
organisatie op korte termijn aan haar schulden kan voldoen. De current ratio van SWZ  is in 2012 
aanmerkelijke verbeterd. Aan het einde van 2012 bedroeg deze 1,21. In 2011 was dit nog 0,96.  

Ook de solvabiliteitspositie is aanmerkelijk beter. Deze wordt meestal gemeten door de verhouding 
van  langlopende schulden ten opzichte van het totaal van de passiva, ofwel de debt ratio. Hoe lager 
het getal, hoe beter de organisatie op de lange termijn kan voldoen aan de schulden. De debt ratio 
bedroeg eind 2012 0,37 ten opzichte van 0,45 in 2011. Bij deze berekening zijn de voorzieningen 
buiten beschouwing gelaten. De voorzieningen zijn in 2012 nagenoeg gelijk gebleven. 

De boekwaarde van de vaste activa  is gedaald van € 18,1 miljoen naar € 16,8 miljoen. Deze daling is 
te verklaren door reguliere afschrijvingen en de extra afschrijving op Zonhove, terwijl in 2012 de 
investeringen beperkt bleven. Het vlottende actief steeg door een positieve kasstroom van ruim € 2,9 
miljoen. 

De langlopende schulden daalden met € 1,4 miljoen  en bedragen ultimo 2012 € 9,4 miljoen. Deze 
daling is ontstaan door reguliere aflossingen van € 0,6 miljoen en een overboeking naar kortlopende 
schuld van € 0,75 miljoen. Dit laatste staat in verband met het expireren van een lening in 2013. 

De stijging van de kortlopende schulden wordt verder veroorzaakt door de vorming van een 
voorziening voor bijzondere kosten in 2012. 

Het eigen vermogen bedraagt € 6,8 miljoen.  Het  weerstandsvermogen is aanmerkelijk verbeterd. De 
budgetratio is hiervoor een kengetal. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale 
omzet. Bedroeg deze in 2011 12,3%, nu is dit 16,3%. Hiermee is de doelstelling van 2013 zijnde 15%, 
reeds in 2012 bereikt. 
De eisen aan de financiële buffers zijn de laatste jaren toegenomen. Marktwerking, onduidelijkheid 
inzake toekomst van de AWBZ  en grotere exploitatie risico’s  zijn hiervan de oorzaak. Was tot voor 
enkele jaren een weerstandsvermogen van 10% a 15% voldoende, thans liggen de streefcijfers 
tussen 15% a 20%.  Het doel van SWZ is om in 2016 20% te bereiken. 

 

2.4 Statutaire en feitelijke bestemming van de winst.  

Het resultaat 2012, zijnde € 1,9 miljoen, is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

2.5 Financiële risico’s en onzekerheden. 

Algemeen 
Het beleid van de overheid is er op gericht om de omvang van de AWBZ-kosten terug te dringen. Dit 
gebeurt deels door de aanspraken te beperken of – met taakstelling – over te hevelen naar andere 
regelingen en deels door het opleggen van tariefkortingen. In dit kader is het belangrijk om de 
meerjarendoelstelling voor het weerstandsvermogen te realiseren. 

Transitie extramurale begeleiding naar de WMO 
De regering zal de extramurale begeleiding, waarop cliënten nu recht hebben vanuit de AWBZ, 
onderbrengen in de WMO, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Volgens de huidige planning 
zal deze transitie gerealiseerd worden in 2015. Voor SWZ hebben deze maatregelen betrekking op 
ongeveer 20% van de omzet. 
Behalve dat de overheveling naar de WMO gepaard gaat met een bezuinigingstaakstelling van 
minimaal 25%, kunnen gemeenten beleid voeren voor ingrijpender wijzigingen inzake tarieven (al dan 
niet via aanbesteding), volume en inhoud van de begeleiding. Dit zijn ingrijpende maatregelen, die een 
drastisch effect zullen hebben op de bedrijfsvoering.  



 12 

SWZ heeft een Taskforce WMO ingesteld om de ontwikkelingen te volgen,de financiële risico’s te 
monitoren en een goed beleid te voeren. 

Extramuralisering van de ZZP. 
Vanaf dit jaar worden geen nieuwe indicaties meer gegeven voor de ZZP’s 1 en 2. Het regeringsbeleid 
is inmiddels door het Zorgakkoord verzacht. Aanvankelijk was de verwachting dat alle ZZP’s 1 tot en 
met 4 in 2015 geëxtramuraliseerd  zouden worden. Nu blijven de ZZP LG 2 en 4 en de ZP VG 3 
(deels) en 4  behouden in de AWBZ. Ondanks deze mitigatie heeft  ook deze maatregel ingrijpende 
gevolgen. 

Vastgoedbeleid. 
De extramuralisering van de ZZP’s, het scheiden van wonen en zorg, de transitie van de extramurale 
begeleiding en de verdergaande implementatie van de normatieve huisvestingscomponent, vergen 
een nieuw beleid ten aanzien van infrastructuur en vastgoed. Er bestaat echter nog veel juridische 
onduidelijkheid over de mogelijkheden voor zorgaanbieders om hier goed op in te spelen. De manager 
F&I en de manager Dienstencentrum volgen deze ontwikkelingen om beleid voor te bereiden en om 
de financiële risico’s te beperken.  

Goedkeuring bouw Zonhove 
In 2012 heeft Raad van Bestuur de bouwplannen  uitgewerkt en zijn de gesprekken gestart met de 
gemeente Son. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot overeenstemming. Ook de 
bankfinanciering van de nieuwbouw is  gegeven de huidige onrustige financiële markten niet 
zondermeer geborgd. 

Vervoer 
De overheid heeft forse tariefkortingen toegepast voor het vervoer naar dagbesteding en daarnaast 
ook de mogelijkheid voor nacalculatie stopgezet, zonder vooralsnog iets te wijzigen aan de zorgplicht 
van de aanbieders. Voor SWZ betekent dit dat en ongeveer € 0,8 miljoen aan vervoerskosten niet 
meer vergoed wordt. SWZ heeft de NZa verzocht om – gezien onze bijzondere omstandigheden – een 
afwijkend tarief toe te kennen. In afwachting van een tegemoetkoming of andere verzachtende 
maatregelen, heeft SWZ een taskforce vervoer ingesteld, die maatregelen bedenkt om de 
vervoerskosten terug te dringen. De financiële lasten door de vervoersmaatregel zullen daarnaast fors 
verlicht worden bij de transitie van de extramurale dagbesteding naar de WMO. 

 

 

  



 13 

3 Informatie over voornaamste risico’s en 
onzekerheden.  
Over de wijze waarop SWZ risicomanagement heeft toegepast, wordt verslag gedaan in paragraaf 
8.3. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de risico’s waaraan SWZ expliciet aandacht 
besteed en waarvoor beheersmaatregelen getroffen zijn. 

 

3.1 Strategisch. 

SWZ heeft een aantal strategische risico’s vastgesteld. Zij zijn te verdelen in drie thema’s: 

 De gevolgen van het extramuraliseren in het algemeen. 

 De gevolgen van de overheveling van de functie extramurale begeleiding naar de WMO. 

 De gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. 

De AWBZ, tot op heden het  belangrijkste stelsel voor zorg en ondersteuning aan mensen met een 
beperking, staat in zijn geheel ter discussie en zal ook fors afgeslankt worden. Wisselvallige en 
onduidelijke politieke besluitvorming maken het moeilijk om een helder toekomstperspectief op te 
stellen, zowel voor de cliënten als voor SWZ als organisatie. 

Met betrekking tot de transitie naar de WMO heeft SWZ binnen haar geledingen een taskforce 
opgericht, die de gevolgen van besluitvorming in kaart brengt en die ook op lokaal niveau actief is om 
zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Daarbij hoort ook het verkennen van 
samenwerkingsmogelijkheden en het initiëren van nieuwe producten of diensten. 

Er zijn maatregelen genomen om de gevolgen van besluitvorming voor SWZ te kunnen monitoren en 
mitigeren. 

 

3.2 Operationeel. 

Binnen het risicomanagement is expliciet aandacht voor de volgende operationele risico’s op 
instellingsniveau: 

 De inpassing van de planning- en controle cyclus binnen een meerjarenbeleidplan.   

 Vervoersproblematiek voor dagactiviteiten. 

 Boeien en binden van medewerkers. 

 De kwaliteit van zorg is in een aantal situaties afhankelijk van de individuele invulling door 
medewerkers. 

Voor al deze risico’s zijn inmiddels activiteiten en projecten gestart, die voorzien in het nemen van 
gepaste maatregelen en het monitoren van de resultaten. 

 

3.3 Financieel 

Als financiële risico’s zijn benoemd en opgenomen in het risicoregister: 

 De omvang van het eigen vermogen. 

 Mogelijke onbalans tussen tarieven en kostprijzen in de toekomst, naar aanleiding van de 
extramuralisering. 

 Verdere invoering normatieve huisvestingscomponent 

 Gevolgen scheiden van wonen en zorg voor vastgoedbeheer en -kosten 

 Vervoerskosten dagactiviteiten. 
In paragraaf 2.5 zijn deze risico’s en de genomen beheersmaatregelen verder toegelicht. 

 

3.4 Wet- en regelgeving. 

SWZ voldoet aan de eisen conform vigerende wet- en regelgeving vanuit de AWBZ. Dit blijkt uit de 
interne en externe audits, die periodiek worden uitgevoerd, zoals HKZ, AO/IC-kaders etc. 
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De omvang en complexiteit van de wet- en regelgeving zal naar verwachting fors toenemen, 
ondermeer omdat nieuwe beleidskaders, zoals WMO en zorgverzekering, van toepassing worden op 
onze activiteiten. Daarom is het voldoen aan wet- en regelgeving genoemd als een risico. 

Als maatregel om dit risico te beheersen, is afgesproken dat SWZ invulling zal geven aan compliance, 
door deze verantwoordelijkheden expliciet te beleggen bij een functionaris. 

Daarnaast wordt een commissie wet- en regelgeving ingesteld, met als taak om alle relevante 
beleidsregels te monitoren en te analyseren, alsook de consequenties te signaleren voor SWZ. 
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4 Informatie over financiële instrumenten 
 

Aanpassingen in de planning- en controle cyclus 
SWZ maakt gebruik van een planning- en controlecyclus als instrument voor sturing, beheersing en 
optimalisatie van de bedrijfsvoering. Het instrument wordt periodiek geëvalueerd en verder ontwikkeld. 
In 2012 is een uniform format voor het opstellen van de jaarplannen geïntroduceerd. Behalve op het 
niveau van de regio’s en de productgroepen, werden aan de hand van dit format ook jaarplannen 
opgesteld voor de clusters.  
Daarnaast werden de basisdocumenten van de planning en controle cyclus geactualiseerd. Dit betreft 
de beschrijving van de planning en controle cyclus in zijn geheel, de procedure voor het opstellen van 
de begroting en de afspraken met betrekking tot periodieke rapportage en verantwoording. 
Een evaluatie van de planning- en controle cyclus is gepland in het voorjaar van 2013. 

Capaciteitsmanagement 
Om enerzijds aan cliënten de zekerheid te geven dat voldoende zorg geboden kan worden en 
anderzijds te borgen dat de inzet van mensen en middelen binnen financieel verantwoorde kaders 
gebeurt, heeft SWZ de “Anne Anders Rekenbladen” ontwikkeld. Aan de hand van dit instrument wordt 
er een directe relatie gelegd tussen de beschikbare middelen (capaciteit), die horen bij een bepaalde 
hoeveelheid en intensiteit van zorg. Het instrument blijkt van groot belang te zijn bij de omrekening 
van jaarplannen naar begrotingen. In 2012 zijn stappen gezet om dit instrument ook te gebruiken bij 
tussentijdse bijstellingen, aan de hand van rapportages. 

Financiële rapportages 
De planning en controle cyclus is versterkt door een verbetering van de financiële maandrapportage. 
De rapportages  zijn completer. Zij geven meer inzicht in de resultaten, productie, opbrengsten, kosten 
en formaties per cluster en per bedrijfseenheid  Ook is de informatie sneller beschikbaar na afsluiting 
van de maand. De Raad van Bestuur bespreekt ze kort daarop met de regiomanagers. 
Verder is de cyclus versterkt door de invoering van kwartaalrapportages. Deze geven een 
tussenbalans en resultatenrekening, een prognose voor het gehele werkjaar en diverse financiële 
parameters. Deze rapportage wordt door de managers voorzien van een toelichting en vervolgens 
door de Raad van Bestuur besproken met de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.  
Door deze verbeteringen heeft SWZ actueel  inzicht in de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten 
en kan zij sneller bijsturen. 

AO/IC 
In het aflopen jaar zijn de nodige veranderingen doorgevoerd  in de financiële administratie.  Hierdoor 
ontstond de noodzaak de AO/IC te actualiseren.  De werkzaamheden zijn in 2012 gestart en lopen 
door tot 2013. 

Bezetting van functies 
De vacature voor Hoofd Financiële Administratie is op 1 april ingevuld en op 1 september is ook 
voorzien in de functie van en Manager Financiën en Informatie. Deels door projectmatige 
aanpassingen van de administratieve werkprocessen en deels door een moeilijk invulbare vacature, 
waren deze functies tot dan toe ingevuld door interim-managers. De vaste bezetting van deze functies 
zal zeker bijdragen aan de continuïteit en de ontwikkeling van de financiële instrumenten, nodig voor 
een goede bedrijfsvoering.    
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5 Gedragscodes 
 

5.1 Bestuurlijk: vanuit de zorgbrede governancecode. 

SWZ hanteert de Zorgbrede Governancecode 2010 voor bestuur, toezicht en verantwoording. 

Behalve dat SWZ voldoet aan de eisen inzake de inrichting van de governancestructuur en 
transparantie, houdt dit in dat bestuur en toezichthouders zich engageren om zich in werk en gedrag 
dienstbaar op te stellen aan het realiseren van verantwoorde zorg. 

Bij de jaarlijkse evaluaties van het functioneren van de bestuurlijke organen, is dit een belangrijk punt 
van aandacht. 

 

5.2 Binnen de organisatie. 

SWZ hanteert vier kernwaarden, bij de vervulling van haar missie: respectvol, verantwoordelijk, 
slagvaardig en vraaggericht. 

In overleg met cliënten en medewerkers is 2012 uitgeroepen tot “het jaar van de bejegening”.  Op 
deze wijze wilden cliënten en medewerkers invulling geven aan de eerst kernwaarde, met name 
respect hebben voor elkaar en het respectvol omgaan met elkaar. 

De activiteiten die in dit kader ontplooid werden, hebben ondermeer geleid tot het opstellen van een 
organisatiebrede gedragscode, die als onderdeel van het Beleid Bejegening is opgenomen in het 
handboek van SWZ. 

In dit beleid en deze gedragscode is beschreven wat wij verstaan onder een goede basishouding 
binnen onze organisatie. Daarnaast is specifiek uitgewerkt 

 welk gedrag verwacht kan worden van medewerkers, cliënten en bezoekers in hun onderlinge 
contacten 

 welke aanvullende gedragingen verwacht mogen worden van medewerkers naar cliënten. 

Het beleid en de gedragscode is in 2012 ook geïmplementeerd.  
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6 Maatschappelijke aspecten van het ondernemen. 
 

6.1 Verslag van de Raad van Toezicht 

De samenstelling Raad van Toezicht is in 2012 ongewijzigd gebleven.  

 Dhr. Drs. S. Gerritsen, voorzitter, lid van de benoeming- en remuneratiecommissie. 

 Dhr. J.M. van Luyck, vice-voorzitter, lid van de benoeming- en remuneratiecommissie. 

 Dhr. G.J. Mienis, portefeuille medewerkers en cliëntbelangen, lid van de commissie kwaliteit, 
zorg en veiligheid. 

 Mw. C,. Lasonder, portefeuille zorg, lid van de commissie kwaliteit, zorg en veiligheid. 

 Dhr. Ing. F.C.P. van Dijk, portefeuille vastgoed, lid van de auditcommissie. 

 Dhr. J.P.J. van den Broek, RA, portefeuille financiën, lid van de auditcommissie. 

De volledige personalia en de informatie die vereist is in het kader van wettelijke transparantie, zijn 
gepubliceerd in DigiMV.  

Taakopvatting van de toezichthoudende rol. 
De Raad van Toezicht baseert zich bij haar toezichthoudende rol en functie op de zorgbrede 
governancecode. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven zijn hiervoor 3 commissies 
ingesteld: de benoeming en remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit zorg en veiligheid, de 
auditcommissie. Vanuit hun toezichthoudende rol ondersteunen en adviseren de commissies de Raad 
van Bestuur, met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het 
nemen van besluiten en het vast stellen van stukken. De Raad van Toezicht blijft op deze wijze nauw 
betrokken bij de strategische en resultaatgerichte doelen van SWZ. Er vindt uitvoerig en open overleg 
plaats met de Raad van Bestuur over rapportages, problematiek en werkwijze van de organisatie. De 
noodzakelijke deskundigheidsbevordering wordt besproken binnen de remuneratiecommissie en 
uiteindelijk door de Raad van Toezicht van een besluit voorzien. 

Werkzaamheden in het verslagjaar. 
In 2012 heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd, de auditcommissie drie keer en de 
commissie kwaliteit, zorg en veiligheid twee keer, telkens in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 
De remuneratiecommissie heeft diverse keren overleg gehad in afwezigheid van de Raad van 
Bestuur. De voorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben vier keer werkoverleg 
gehad. Met de Ondernemingsraad is in 2012 één keer in goede sfeer overleg gevoerd. Het overleg 
met de cliëntenraad werd door onvoorziene omstandigheden doorgeschoven naar begin 2012. In juli 
2012 heeft de Raad van Toezicht gedurende een hele dag bezoeken afgelegd aan diverse locaties 
van SWZ. 

Belangrijkste besluiten en adviezen in 2012. 
Behalve de reguliere toezichthoudende taken in het kader van de beleidscyclus, heeft de Raad van 
Toezicht in het bijzonder aandacht gehad voor: 

 Het besluit dat SWZ onder leiding blijft van een eenhoofdige Raad van Bestuur. 

 De herbenoeming Dhr. Van Luyck en Dhr. Mienis voor een tweede zittingsperiode. 

 De vaststelling van de jaarrekening 2011 en de begroting 2013. 

 Toekomstbestendige bedrijfsvoering. 

 Het initiëren van risicomanagement. 

 Diverse vastgoeddossiers. 

 Kaderbrief, Evaluatie Raad van Bestuur en Evaluatie Raad van Toezicht. 
 

Beleid t.a.v. bezoldiging. 
De Raad van Toezicht hanteert de richtlijnen van de NVTZ. In 2012 heeft SWZ de bezoldiging 
verloond. 
 
Overleg met de externe accountant. 
Verstegen accountants & adviseurs wordt 2x per jaar in de auditcommissie uitgenodigd om toelichting 
te geven op de controle jaarrekening (april/mei) en op de interim-controle (november/december). De 
accountant wordt 1x per jaar uitgenodigd in de Raad van Toezicht bij het vaststellen van de 
jaarrekening. 
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6.2 Medezeggenschap van cliënten 

Cliënten en bestuur hebben hun visie op medezeggenschap binnen SWZ vastgelegd in een 
Visiedocument Medezeggenschap Cliënten: “Samenwerken aan goede zorg”. Daarin is bepaald dat 
de medezeggenschap conform de WMCZ wordt uitgeoefend door de cliëntenraad. Daarnaast is ook 
medezeggenschap op lokaal en individueel niveau geregeld. In het verlengde van het visiedocument 
zijn diverse uitvoeringsafspraken gemaakt, waaronder een overeenkomst waarin de middelen en de 
faciliteiten voor medezeggenschap zijn vastgelegd. 

De cliëntenraad heeft in 2012 elf keer vergaderd. De Raad van Bestuur of een vertegenwoordiger van 
de Raad van Bestuur is bij een groot deel van deze vergaderingen aanwezig geweest. Op deze wijze 
werd de cliëntenraad op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, werden documenten of 
voorgenomen besluiten toegelicht en konden vragen beantwoord worden. Ook nodigde de 
cliëntenraad regelmatig leden van het managementteam of inhoudsdeskundigen uit voor overleg of 
toelichting. 

De onderwerpen waarover de cliëntenraad advies heeft uitgebracht en waaruit eveneens de 
betrokkenheid van de cliëntenraad blijkt, bij het opstellen en evalueren van het kwaliteitsbeleid, zijn: 

 De keuze van methodiek voor het meten van de cliënttevredenheid. 

 De resultaten van het cliënttevredenheidonderzoek. 

 De evaluatie van de klachtenregeling. 

 De evaluatie van het visiedocument medezeggenschap. 

 De regeling cliëntvertrouwenspersoon. 

 De procedure beheer cliëntdossiers. 

 De procedure bij vermissing. 

 Beleid geestelijke verzorging. 

 Ontwikkelingen m.b.t. de WMO. 

 De regeling waskosten. 

 De jaarplannen van de regio’s. 

 De jaarverantwoording 2011 en de begroting 2013.  
  
 

6.3 Medezeggenschap van medewerkers 

De medezeggenschap van medewerkers binnen SWZ is geregeld in de vorm van een 
ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit 13 leden. In 2012 ontstane vacatures werden vlot 
opgevuld door nieuwe kandidaten. Per einde verslagjaar was de ondernemingsraad voltallig.  

In 2012 is de medezeggenschapstructuur niet gewijzigd. De OR heeft 2 commissies: de commissies 
“Financiën, Organisatie en  Personeel” en de commissie “Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu”. 
De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 
Figuur 3: Structuur van de ondernemingsraad van SWZ. 

 

 

Ondernemingsraad  

SWZ 

Commissie FOP 

(Financiën, Organisatie 
en Personeel) 

Commissie VGWM  

(Veiligheid, Gezondheid, 
Welzijn en Milieu) 

 

Ambtelijk secretariaat 
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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. Daarom worden de commissies van de OR 
aangevuld met medewerkers vanuit de organisatie.  

 In 2012 heeft de ondernemingsraad 6 keer een overlegvergadering gehad met de Raad van 
Bestuur. Daarnaast waren er ook specifieke overlegmomenten,met name: 

 Artikel 24 overleg conform de WOR met de Raad van Bestuur, over samenwerking, 
organisatiebrede ontwikkelingen en meerjarenverwachtingen.  

 Overleg met de Raad van Toezicht over de werkwijze van de OR, taakstellingen van het 
managementteam en kwaliteit van zorg. 

 Overleg met de Manager F&I over de begroting 2013. 

De ondernemingsraad behandelde in 2012 de volgende onderwerpen en voorzag deze zo nodig van 

advies of instemming: 

 Zorgalarmering cliënten Zonhove en Heriklaan 

 Verhuizing 2 A.C.’s naar nieuwe locatie AC Someren 

 Procedure dienstopdracht in het kader van Roosteren 

 Evaluatie plan- en flexbureau; vervolg eerder ontvangen instemming: 

 Fietsenplan 

 Medewerkeronderzoek 

 Dilemma reiskostenvergoeding flexwerkers 

 Roosterprocedure en vakantieregeling regio 1 en 2 

 Wijziging exitrapportage 

 Attentieregeling 

 Verplichte scholing 

 Functies primaire zorg 

 Beleid Plaats- en tijdonafhankelijk werken 

 BPV-reglement 

 Brede inzetbaarheid alle medewerkers 

 Beleid voorbehouden en risicovolle handelingen; OR stemt in met de aanvulling dat het  

 Protocol opvang en nazorg medewerkers SWZ 

 Beleid alcohol en drugs. 

 Vitaal inzetbaar bij SWZ 

 Pilot zorgcirkels 

 Pilot clustermanager in opleiding 

 Begroting 2013 

 Financiële kwartaalrapportages 

 Jaarplannen 2013 

 Jaarverslag externe vertrouwenspersoon 

 Vakantieregeling 

 Financieel overzicht plan- en flexbureau 

 Lenteakkoord 

 Jaarverantwoording 2012 

 Kaderbrief 2013 

 Publiek jaarverslag SWZ 

 Actie en besluitenlijsten MT 

 Reglement en procedure PBL 

 Invulling Interne Bezwarenomissie: vanuit de OR worden 2 medewerkers voorgedragen. 

 Invulling klachtencommissie: vanuit de OR worden 2 medewerkers voorgedragen. 

 

6.4 Personeelsbeleid 

Bezetting en werkdruk 
Zoals eerder vermeldt wordt de personeelscapaciteit in het primaire proces gemonitored op basis van 
het capaciteitsmanagementsysteem. Om fluctuaties in de bezetting op te vangen, kunnen de 
clustermanagers een beroep doen op het plan- en flexbureau. Vanuit het plan- en flexbureau wordt 
ook het dienstroostersysteem beheerd. Medewerkers ervaren een hoge werkdruk. In het vervolg op 
het medewerker tevredenheid onderzoek (zie paragraaf 8.4) is hiervoor aandacht. 
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Arbo- en verzuimbeleid  
SWZ vindt het belangrijk dat medewerkers onder goede omstandigheden, vitaal en gezond, kunnen 
werken. Het arbobeleid heeft hierin een belangrijke functie.  

Om het ziekteverzuim terug te dringen is het project “Vitaal Inzetbaar” gestart. Daarin is aandacht 
gevraagd voor het correct toepassen van regelingen en afspraken, alsook voor de wederzijdse 
verantwoordelijkheid van werknemer en leidinggevende. Voor langdurig zieken is een actieve 
begeleiding opgestart, waarbij ook de bedrijfsarts is betrokken. Deze maatregelen hebben er toe 
geleid dat het ziekteverzuim van SWZ in 2012 is gedaald van 6,81% naar 5,4%. Hiermee is het 
verzuim nagenoeg gelijk aan dat van de branche. SWZ zal zich blijven inspannen om het verzuim zo 
laag mogelijk te houden. 

In 2012 is eveneens nadrukkelijk gekeken naar de relatie tussen fysieke overbelasting en 
ziekteverzuim. De tussentijdse verzuimanalyse van januari tot en met juni van de bedrijfsarts is 
besproken met de arbo-adviseur en verwerkt in een memo ten behoeve van het managementteam 
met verbeterpunten. In 2013 zal verder uitvoering aan deze verbeterpunten gegeven worden. 

Ter bescherming tegen biologische agentia zijn in 2012 – in afstemming met de AVG arts – 
protocollen, richtlijnen en instructies gemaakt om risico’s op besmetting te beperken. Ook is een 
instructie opgesteld in het kader van hygiënerichtlijnen m.b.t. reinigen en/of desinfecteren. 

In 2012 heeft SWZ verder vorm gegeven aan de uitgangspunten zoals zijn vastgelegd in het 
bedrijfshulpverleningbeleid. Alle Taakverantwoordelijken BHV zijn geschoold en vanaf april kunnen 
alle zorgmedewerkers een e-learningprogramma Niveo volgen m.b.t. de modules bedrijfshulpverlening 
en handelen in nood. 

Opleiding en scholing 
Naast de reguliere en verplichte scholingsfaciliteiten voor BHV, risicovolle en voorbehouden 
handelingen, fysieke belasting en handelen in nood, is in 2012 – mede door de beschikbaarheid van 
extra middelen -  extra scholing aangeboden voor: 

 Eigen regie bij implementatie van het persoonlijk plan. 

 Bejegening. 

 Scholing NAH. 
Daarnaast is een model “e-learning NAH” ontwikkeld. 

Respons van medewerkers. 
In het werkjaar werd een medewerkerraadpleging uitgevoerd. Daarnaast zijn ook activiteiten ontplooid 
om de kwaliteit en de respons van de exitgesprekken te verbeteren. De resultaten hiervan worden 
weergegeven in paragraaf  8.4. 
In 2012 werd ook een nieuwe klachtencommissie voor medewerkers geïnstalleerd. Er werden geen 
klachten ingediend. Uit de evaluatie van de werkzaamheden van de medewerkervertrouwenspersoon 
is gebleken dat deze functionaris een belangrijke rol speelt bij het behandelen van ontevredenheid. 
Medewerkers blijken hierin voldoende antwoord te krijgen op hun vragen, zodat zij niet meer overgaan 
tot een formele klacht.   
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7 Onderzoek en ontwikkeling 
 

De primaire taak van SWZ ligt in de dienstverlening aan mensen met een lichamelijk en/of 
verstandelijke beperking of NAH. SWZ is een ambitieuze en cliëntgerichte organisatie, die ook in 2012 
een flink aantal initiatieven ontplooid heeft om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te 
verbeteren. 

Bejegening 
In overleg met cliënten en medewerkers was besloten om bij de invulling aan de kernwaarde “respect” 
vooral aandacht te besteden aan bejegening. Zo werd 2012 “Het jaar van de bejegening”. Naar 
aanleiding van dat thema werden door een projectgroep een aantal activiteiten georganiseerd, met als 
doel dat alle medewerkers van SWZ zich bewust zijn van hun bejegening en van de positieve en 
negatieve effecten van hun gedrag. De volgende acties werden uitgezet: 

 In het breed middenkader overleg werden instrumenten aangereikt om het thema in 
teamverband centraal te stellen. 

 Er werd een meetinstrument voor bejegening aangereikt in de vorm van een vragenlijst. 

 Er werd een toolbox met 17 hulpmiddelen beschikbaar gesteld op intranet. 

 Er werd een bejegeningspel ontwikkeld. 

 Er werden themabijeenkomsten gehouden waar alle medewerkers aan deelnamen. 

 Er werd een bejegeningkalender gemaakt. 

 Er werd een “Mailtjeswijzer” opgesteld. 

 Via poll’s op intranet werden de voortgang en de effecten bewaakt. 
Bij de evaluatie bleek dat meer dan 60% van de medewerkers een positief effect ervaarde op de 
omgang met cliënten en collega’s. 

Eigen regie en persoonlijk plan 
Het in voorgaande jaren ontwikkeld persoonlijk plan werd in 2012 geïmplementeerd. De doelstelling 
was dat alle cliënten een persoonlijk plan zouden hebben, waarbij de regie over het eigen leven 
aantoonbaar behouden blijft. Om de kwaliteit te bewaken, ging de implementatie gepaard met 
scholing en coaching, speciaal gericht op competenties om de regierol zoveel mogelijk bij de cliënt te 
leggen en tegelijk ook te voldoen aan de professionele kwaliteitseisen. 
Per einde 2012 hadden alle cliënten een persoonlijk plan. Bij de evaluatie was er veel waardering van 
cliënten, hun ouders en familie. Daarnaast heeft ook de inspectie en VGN zich lovend uitgelaten over 
de werkwijze. Als verbeterpunt werd genoemd: het stellen van realistische doelen, rekening houdend 
met de beperkingen. In de PDCA-cyclus zal hiervoor expliciet aandacht zijn. 

Cliëntvertrouwenspersoon 
Om cliënten te ondersteunen bij het behouden van de regie over hun eigen leven, heeft SWZ een 
onafhankelijke externe vertrouwenspersoon voor cliënten. In de eerste helft van 2012 is 
organisatiebreed de beschikbaarheid van deze vertrouwenspersoon onder de aandacht gebracht van 
cliënten en medewerkers. En met succes. 29 keer werd een beroep gedaan op deze 
vertrouwenspersoon. 

NAH 
De ondersteuning van zorg aan mensen met NAH is een speerpunt van SWZ. Om hieraan invulling te 
geven is een gedragskundige aangetrokken met bijzondere expertise op dit gebied en wordt 
geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. 
Zo neemt SWZ deel aan twee projecten van Vilans, die zich richten op de ondersteuning van 
gezinnen waar NAH voorkomt. Eén project richt zich op gezinnen met een ouder met NAH: er wordt 
een instrument ontwikkeld en getoetst, waarmee de effectiviteit van de ondersteuning gemeten kan 
worden. Een ander project richt zich op gezinnen waarin een kind NAH heeft. Dit project loopt al een 
aantal jaren. Naast de effectmeting richt men zich nu ook op de uitbreiding van de vindplaats voor 
gezinsondersteuning. 
SWZ heeft een e-learningprogramma ontwikkeld, waarmee begeleiders zich kunnen scholen op het 
gebied van NAH.  
SWZ participeert in de regionale NAH-netwerken, maar leverde daarnaast ook een bijdrage aan het 
landelijk NAH congres, met een referaat van één van de gedragskundigen. Dit referaat handelde over 
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gezinstherapie voor gezinnen, waar één van de gezinsleden niet aangeboren hersenletsel heeft, en dit 
in de chronische fase (na de revalidatie). 
SWZ heeft de ambitie om een kenniscentrum voor NAH te zijn. Wij zullen daarvoor op zoek gaan naar 
samenwerkingspartners en ook investeren in de deskundigheid en kwaliteitsregistraties die daarmee 
samenhangen. 

Geestelijke Verzorging 
De plaats en de functie van de geestelijke verzorging binnen SWZ is in 2012 geëvalueerd en 
bijgesteld. In een nieuwe beleidsnotitie wordt aangegeven hoe de specifieke deskundigheid van de 
geestelijk verzorger wordt ingezet. Er is expliciet ruimte voor het begeleiden van cliënten met 
zingevingvragen, het verzorgen van vieringen en rituelen, het bevorderen van het ethisch denken 
binnen SWZ, het opbouwen van een netwerk met kerkelijke gemeenschappen. Gebleken is dat 
cliënten in toenemende mate gebruik maken van individuele begeleiding. Om het bevorderen van het 
ethisch denken gestalte te geven, is een vervolgopdracht gegeven.  

Ban de Band 
Het project Ban de Band had als doel om het aantal middelen en maatregelen, die als 
vrijheidsbeperkend ervaren kunnen worden, zoveel mogelijk af te bouwen. 
In 2012 hebben  alle woningen binnen locatie Zonhove deelgenomen aan het project ‘Ban de Band’. 
Het project is vormgegeven op basis van de ervaringen van de pilot in 2011. In totaal zijn 145 
maatregelen afgebouwd, en daarnaast zijn vele maatregelen in frequentie of intensiteit verminderd. Er 
worden geen Zweedse banden meer toegepast.  
Het BOPZ beleid is gewijzigd en geïmplementeerd. Vanuit dit beleid is niet alleen aandacht voor de 
evaluatie en afbouw van middelen en maatregelen in het kader van de BOPZ, maar ook voor het 
vrijheidsbeperkende karakter van fixatiemiddelen die worden ingezet in het kader van mobiliteit of zit-
/lighouding. 

AC Someren 
SWZ heeft in Someren een nieuw activiteitencentrum geopend, dat tevens het karakter heeft van een 
pilot voor toekomstige samenwerking en ondersteuning. De activiteitencentra van SWZ in Asten en 
Budel werden te klein. Daarnaast voldeden zij niet meer aan de huidige eisen wat betreft 
arbeidsomstandigheden en aan onze visie over wat een activiteitencentrum kan bieden aan de lokale 
gemeenschap in het kader van de toekomstige WMO. In onze visie horen activiteitencentra ook de 
functie van ontmoetingsplaats te hebben, waar op wijk- of buurtniveau sociale cohesie gerealiseerd 
kan worden en waar kwetsbare burgers als vanzelfsprekend opgenomen worden en participeren in 
lokale initiatieven. 
Het gebouw in Someren is een voormalige basisschool en wordt gehuurd van de gemeente. Behalve 
dagactiviteiten van SWZ, wordt er ook ruimte geboden aan andere zorgaanbieders (GGZ, ORO), aan 
het Atelier Someren, aan de buurtvereniging en aan vrijwilligerswerk. Wij zijn er van overtuigd dat dit 
zal leiden tot samenwerking en tot nieuwe initiatieven, die integratie en participatie zullen versterken. 

Kinderexpertisecentrum Den Bosch 
Op 22 november is het kinderexpertisecentrum Atlent in Den Bosch in gebruik genomen. Dit 
kinderexpertisecentrum is een samenwerkingsverband van de Gabriëlschool (mytylschool), de 
Tolbrug (kinderrevalidatiecentrum), Cello (therapeutische peutergroep) en SWZ (gespecialiseerde 
buitenschoolse opvang). Het kinderexpertisecentrum is bestemd voor kinderen met een meervoudige 
beperking. Het gebouw ondersteunt de visie van alle deelnemende partijen: één kind, één gezin, één 
plan. Alles wat een kind nodig heeft aan onderwijs, zorg, onderzoek, therapie en revalidatie wordt hier 
aangeboden. 
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8 Overige informatie 
 

8.1 Marketing 

Op dit ogenblik beschikt SWZ over de gebruikelijke middelen om aan marketing te doen c.q. potentiële 
cliënten en samenwerkingspartners van informatie te voorzien. Deze middelen bestaan uit een 
website, een folderlijn en een dienstencatalogus. 

In 2012 heeft SWZ deelgenomen aan MEEwoonwinkel en MEEwerkwinkel. Het volledige aanbod van 
woon- en werkconcepten van SWZ is in kaart gebracht en gepubliceerd in de formats van MEE. 
Potentiële cliënten kunnen zich via de MEEwinkels goed informeren over het aanbod van SWZ en 
over de beschikbare plaatsen. 

Een ander initiatief in het kader van profilering en marketing is de organisatie van een 
stakeholdersdag, rondom het thema “Samen-werken aan ontplooiing”. Niet enkel de huidige, maar 
ook de toekomstige samenwerkingspartners, zoals gemeenten en welzijnsorganisaties, werden 
uitgenodigd om op 25 september 2012 mee te denken over hoe onze samenwerking er in de toekomst 
uit kan zien. Dit gebeurde aan de hand van spelvormen, presentaties door gastsprekers en workshops 
waarin cliënten een centrale rol hadden. SWZ kon terugkijken op een geslaagde en inspirerende 
middag. 

Lunchroom de Keyser heeft deelgenomen aan een speciale editie van de Krachtenbundel voor regio 
Helmond. De Krachtenbundel is een uniek magazine met daarin inspirerende levensverhalen van 
kwetsbare mensen, die kracht uit hun leven halen. In deze krachtenbundel staat het levensverhaal 
van Alex Thomas, cliënt bij SWZ en medewerker van de lunchroom. Hij vertelt over zijn leven met niet 
aangeboren hersenletsel. 

In hoofdstuk 7 is melding gedaan van de inspanningen die SWZ levert om faciliteiten te beschikbaar te 
stellen of te delen met lokale (buurt-)initiatieven. Vermeldenswaardig in dat kader is dat de 
buurtvereniging “Gehurterbij” in Son de “Gouden Prokkel” heeft gewonnen, voor de wijze waarop 
Zonhove deel uitmaakt van de activiteiten van de buurtvereniging. Een prokkel is een prikkelende 
ontmoeting die bijdraagt aan integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking in 
de samenleving. Vooral de buurtbarbecue tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken, bleek 
een schot in de roos voor de jury. 

 

8.2 Interne beheersing van processen en procedures 

Het beheer van procesdocumenten en procedures is geregeld via de procedure voor het beheer van 
documenten in het digitale handboek (zie paragraaf 8.5). 

De hoofdprocessen met betrekking tot instroom, zorgverlening en uitstroom, zijn in voorgaande jaren 
beschreven in het project VITEZ (van instroom tot einde zorg). In 2012 zij deze op hoofdlijnen 
ongewijzigd gebleven. N.a.v. de implementatie van de persoonlijk plannen, zijn de werkinstructies op 
onderdelen aangepast. 

De planning- en controle cyclus bevat de hoofdprocessen en procedures, die belangrijk zijn voor de 
bedrijfsvoering. Zoals vermeld in hoofdstuk 4 is in 2012 nadrukkelijk aandacht geweest voor een 
actualisering van deze processen, met daarbij specifieke aandacht voor het opstellen van uniforme 
jaarplannen, de kwaliteit van de managementrapportages de beschrijving van het begrotingsproces.  

In het kader van het personeelsbeleid zijn de processen met betrekking tot in-, door- en uitstroom van 
medewerkers geëvalueerd en aangepast. Om een goede functiemix bij de zorgteams te realiseren zijn 
afspraken gemaakt voor een betere afstemming tussen werving en selectie enerzijds en het 
bevorderen van de interne mobiliteit anderzijds. 

 

8.3 Risicomanagement 

Om de risico’s te beheersen, die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting, is in 2012 gestart 
met het methodisch toepassen van risicomanagement. Dit betreft niet enkel de financiële risico’s, 
maar ook de risico’s die verbonden zijn aan kwaliteitseisen en bedrijfsvoering. Om risicomanagement 
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methodisch te leren toepassen is beroep gedaan op adviesbureau ConQuestor. Daarbij is gekozen 
voor een methode conform COSO II. 

In de tweede helft van 2012 is met name een intensief traject uitgevoerd, zowel met het management 
als met het middenkader. Onderstaande stappen zijn daarbij doorlopen: 

 Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de strategische en operationele risico’s. 

 Voor de geïnventariseerde risico’s  zijn risicomaatregelen afgesproken, bruto en netto kansen 
op manifestatie berekend, KPI’s en monitoring-afspraken opgesteld. 

 Er is een risicoregister opgesteld waarmee per risicocategorie of per eigenaar, overzicht en 
inzicht kan worden gegeven over de stand van zaken. 

 Met de raad van toezicht zijn afspraken gemaakt over het afleggen van verantwoording en 
voortgangsinformatie. 

 Er zijn afspraken gemaakt om het risicomanagement structureel in te bedden en te integreren 
in de bedrijfsvoering. Daarbij is ondermeer het voornemen om een risicomanager te 
benoemen.  

De resultaten van het risicomanagement worden vermeld in hoofdstuk 3 van dit directieverslag. 

De resultaten van het traject zijn aan het eind van het werkjaar geëvalueerd met de externe 
accountant. Daarbij is expliciet aandacht besteed aan de validatie van de geïnventariseerde risico’s. 
Naar aanleiding hiervan heeft de accountant een positief oordeel en waardering uitgesproken over de 
wijze waarop SWZ het risicomanagement vorm geeft. 

 

8.4 Kwaliteitsbeleid 

Externe beoordeling kwaliteitssysteem 
In september 2012 is het kwaliteitssysteem van SWZ opnieuw beoordeeld op basis van de HKZ-
opstapnormen (fase 1), en is daarvoor gehercertificeerd. De certificatieperiode zou zonder 
hercertificering eind 2012 verlopen. 
Naar aanleiding van de externe audit is een verbeteractie uitgevoerd ten aanzien van het beheer van 
niet-openbare speeltoestellen. Daarbij kan worden gedacht aan speeltoestellen die worden 
geschonken aan cliënten of woningen. 
De externe audit gaf  vertrouwen in de ambitie van SWZ om in 2013 gecertificeerd te zijn voor het 
volledige HKZ certificaat. 
Vanaf 2012 maakt SWZ gebruik van het Keurmerkinstituut als certificerende instelling. 
 
Interne audits 
In 2012 hebben gedurende vier dagen interne audits plaatsgevonden. Eén auditdag was gericht op 
het instroomproces, en drie auditdagen waren gericht op kritische thema’s binnen het primaire proces. 
De bevindingen zijn met de proceseigenaren besproken en verbeteracties zijn uitgevoerd. 
In 2012 is het auditteam vergroot naar tien medewerkers. Zeven van hen maakten nog geen deel uit 
van het auditteam en zijn opgeleid als interne auditor.  
 
Klachten 
In 2012 zijn 7 klachten gemeld, waarvan één is behandeld door de externe klachtencommissie. Het 
aantal klachten is in vergelijking tot 2011 gedaald (van 27 klachten in 2011 naar 7 klachten in 2012). 
De klachten in 2012 hebben betrekking op bejegening/ communicatie (2x), zorgverlening (1x), inzet 
personeel (1x), dagactiviteiten (1x). 
 
Cliënttevredenheidmeting 
In 2012 heeft SWZ cliëntervaringen gemeten aan de hand van het instrument ‘Ben Ik Tevreden’. Het 
onderzoek  is uitgevoerd als een pilot. In totaal hebben 69 interviews plaatsgevonden en zijn 24 
verwantenenquêtes geretourneerd. Een respons van respectievelijk 75,8% en 35%. 
Het instrument ‘Ben Ik Tevreden’ is ervaren als een geschikt instrument voor de doelgroepen van 
SWZ. ‘Ben Ik Tevreden’ zet de kwaliteit van bestaan van cliënten centraal, en biedt de mogelijkheid 
direct verbeterpunten op cliëntniveau op te pakken en te borgen (bijvoorbeeld in het Persoonlijk Plan). 
Op organisatie-/regioniveau zijn verbeterpunten geformuleerd, in samenwerking met de Cliëntenraad. 
 
Medewerker Tevredenheid Onderzoek 
In het verslagjaar heeft SWZ een medewerker tevredenheid onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de methodiek van Effectory. Deze methodiek laat toe om de uitkomsten te gebruiken 
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voor benchmarking. Daarnaast voorziet de methode in een plan van aanpak om met de resultaten 
daadwerkelijk aan de slag te gaan. 
De respons op het medewerker tevredenheid onderzoek bedroeg maar liefst 76,4%. De belangrijkste 
pluspunten voor medewerkers waren: het plezier in het werk, de interne communicatie, de balans 
tussen werk en privéleven, de samenwerking tussen disciplines. Verbeterpunten waren: het passen 
van medewerkers bij de organisatie, voldoende tijd voor taken, een uitdagende werkomgeving, 
zelfstandigheid bij het uitvoeren van het werk, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 
De resultaten van het medewerker tevredenheid onderzoek werden zowel SWZ-breed als per 
organisatieonderdeel gepresenteerd en besproken met de medewerkers. Elk team heeft naar 
aanleiding hiervan aandachtspunten benoemd, waaraan zij willen werken. Omdat het onderzoek in de 
tweede helft van 2012 is afgenomen, zal de uitvoering van de actieplannen in 2013 plaatsvinden.  
 
Exitgesprekken 
SWZ heeft de intentie om exitgesprekken met medewerkers te gebruiken als instrument voor 
kwaliteitsverbetering, dit in aanvulling op het medewerker tevredenheid onderzoek.  
Hiervoor is een plan opgesteld. Voor 2012 is voorzien in de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze, 
die ondersteund wordt door een adequaat systeem. Daarnaast werden inspanningen geleverd om de 
respons van de exitgesprekken te verhogen tot 75% in 2013. 
Uit de analyse van de exitgesprekken is gebleken dat aanvullende inspanningen nodig zijn voor het 
verhogen van de respons. De belangrijkste reden waarom medewerkers SWZ verlaten is 
loopbaanontwikkeling. De arbeidsverhoudingen en de inhoud van het werk scoren goed. 

 

8.5 Informatievoorziening 

SWZ beschikt over verschillende informatiesystemen, om de continuïteit van de zorg en de 
bedrijfsvoering te bewaken en ondersteunen. 

Cliëntinformatiesysteem PCD. 
Cliëntgegevens worden opgeslagen en beheerd met behulp van PlanCare Dossier. Het systeem 
voorziet op dit ogenblik in opslag van gegevens en informatieoverzichten die gerelateerd kunnen 
worden aan zakelijke cliëntgegevens, verzekeringstechnische gegevens, indicatiegegevens en 
productieregistratie. Zorginhoudelijke informatie wordt nog veelal opgeslagen in aparte mappen en 
bestanden. SWZ heeft de ambitie om op termijn PCD in te richten tot een volwaardig ECD.  

Capaciteit- en roostermanagement 
In hoofdstuk 4 is reeds verslag gedaan van het belang van het capaciteitsmanagementsysteem. In 
operationele zin wordt de invulling van dit capaciteitsmanagement gerealiseerd met de hulp van het 
roostersysteem Harmony, dat sinds eind 2011 volledig operationeel is. Dit roostersysteem is ook een 
belangrijke schakel tussen gerealiseerde diensten en salarisadministratie. 

Financiële rapportages 
In hoofdstuk 4 is reeds verslag gedaan van de gerealiseerde verbeteringen in managementinformatie 
en managementsrapportage. 

Personeelsinformatiesysteem 
Er wordt gebruik gemaakt van Beaufort als personeelsinformatiesysteem. Om meer gebruik te kunnen 
maken van (intra)webapplicaties zoals Manager Self Services, Employee Self Services, digitale 
salarisstroken, verzuimregistraties, declaraties in één systeem en om ook de processen met 
betrekking tot werving en selectie te kunnen automatiseren, is besloten tot aanschaf van een nieuw 
personeelsinformatiesysteem, met name Youforce van Raet. In 2012 is gestart met de 
voorbereidingen voor aanschaf en implementatie in 2013. 

Handboek 
SWZ beschikt over een digitaal handboek. Via intranet kunnen medewerkers alle afspraken en de 
meest recente versie van regelingen, procedures, processen en formulieren raadplegen en 
downloaden. De beheersafspraken van het handboek voorzien ook in het toekennen van 
verantwoordelijkheden (proceseigenaren), in periodieke evaluatie en bijstelling of actualisering van de 
documenten en in het melden van onvolkomenheden of onjuistheden. Daarmee wordt de interne 
beheersing van de processen en procedures ondersteund en geborgd. 

 

8.6 Automatisering  
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Het beheer van automatiseringsfaciliteiten is ondergebracht bij de afdeling I&A (informatie en 
automatisering). De belangrijkste opdrachten van de afdeling bestaat uit het beheer van de 
infrastructuur en het systeembeheer. In 2012 werden twee projecten succesvol afgerond. 
 
Project infrastructuur Zonhove  
Dit project voorziet in een toekomstbestendige draadloze infrastructuur om het terrein van Zonhove in 
Son. Hiervoor werd in alle panden de bestaande netwerkinfrastructuur vervangen door een 
professioneel draadloos netwerk. Vervolgens werd ook alle beluisteringapparatuur vernieuwd en 
aangesloten op het draadloos netwerk, zodat 24-uurs bewaking mogelijk is. Daarnaast werden 
voorbereidingen getroffen om de zorgalarmering aan te sluiten bij een regionaal netwerk met zeer 
geavanceerde mogelijkheden, zoals alarmering via domotica, deurcontact en cameratoezicht. In een 
laatste fase zal ook de telefooncentrale van Zonhove worden vervangen, door de invoering van VOIP. 
 
WIFI 
Dank zij de nieuwe infrastructuur kunnen alle cliënten van de locatie Zonhove nu ook gebruik maken 
van draadloos internet. Hiermee is ook voldaan aan een belangrijke basisvoorwaarde voor sociale 
interactie en integratie. 
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9 Toekomstparagraaf 
 

9.1 Meerjarenbeleid 

Het meerjarenbeleidplan 2011-2015 is tussentijds geëvalueerd, waarbij met name de te verwachten 
onwikkelingen voor de langdurige zorg het toetsingskader vormden. Om ook in de toekomst de zorg- 
en ondersteuning te kunnen bieden die wij ambiëren in overeenstemming met onze missie, zullen wij 
slagvaardig en ondernemend moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Daarom hebben Raad van 
Bestuur en Managementteam besloten om het aantal speerpunten in het meerjarenbeleid te 
reduceren en opnieuw te formuleren. Er zijn 6 speerpunten benoemd, met name: WMO, NAH, 
Vastgoed, Positionering, Strategische Personeelsplanning, Huis op orde (bedrijfsvoering). 
Voor elk speerpunt is een programmamanager aangesteld, die door middel van 
projectenmanagement het speerpunt zal realiseren. 

 

9.2 Marketing 

In het meerjarenbeleid is de positionering van SWZ een speerpunt. Het doel hiervan is dat bij 
potentiële cliënten, klanten en stakeholders, SWZ bekend staat als een betrouwbare partner en 
excellente aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking en in het bijzonder 
aan mensen met NAH en EMG. Het project wordt uitgevoerd met ondersteuning en onder regie van 
een extern bureau. 

In het verlengde van en gelijktijdig met de uitvoering van dit speerpunt, zal SWZ de website 
vernieuwen en beleid opzetten ten aanzien van het gebruik van social media. 

De Taskforce WMO werkt systematisch en methodisch aan een netwerkstructuur, waarin contacten 
met gemeenten en potentiële samenwerkingspartners in kaart worden gebracht. Ook wordt zoveel 
mogelijk geparticipeerd in lokale initiatieven en netwerken. Vanuit deze invalshoek zal ter zijner tijd 
eveneens een marketing plan nodig zijn. 

 

9.3 Financieel 

SWZ heeft een Treasurystatuut, met als doel om de financiële continuïteit van de organisatie te 
waarborgen. Binnen dat kader zijn acties uitgezet in het Treasury Jaarplan 2013 – 2014. Dit jaarplan 
voorziet ondermeer in: 

 De groei van het weerstandsvermogen 

 Het beheer van de leningen, meer specifiek de planning om door aflossingen en 
renteherzieningen de financiële positie te verbeteren. 

 De financiering van de nieuwbouwplannen locatie Son. 

 Anticiperend beleid voor het vervallen van de bevoorschotting. 

 

9.4 Investeringen 

De belangrijkste investering die SWZ voor de komende jaren gepland heeft, is het herbouwen van de 
locatie Zonhove in Son. Ook binnen de te verwachtten ontwikkelingen voor de langdurige zorg, is 
deze investering te verantwoorden, gezien de complexiteit en de zwaarte van zorg die daar – 
levensbreed en levenslag – geboden wordt. Met andere investeringsbehoeften wordt terughoudend 
omgegaan, totdat meer duidelijkheid is hoe de zorg- en ondersteuningsfuncties in de toekomst 
gefinancierd zullen worden. 

 

9.5 Personeelsperspectief 

Hervormingen langdurige zorg. 
De ontwikkelingen rondom de hervormingen van de langdurige zorg en met name de 
extramuralisering zijn een bedreiging voor de werkgelegenheid. Ondanks de ambities en de intenties 
van SWZ, om ook binnen de kaders van de WMO ondersteuning te bieden aan kwetsbare burgers 
met beperkingen, zal de besluitvorming van de gemeenten een forse impact hebben op het behoud of 
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verlies van werkgelegenheid. Dat geldt niet enkel voor SWZ. SWZ zal zich hoe dan ook tot het uiterste 
inspannen om ontslagen te voorkomen of beperken. Bij voorkeur gebeurt dit door het zelf bieden van 
ondersteuning aan mensen met beperkingen, zo nodig door te bepleiten dat medewerkers worden 
begeleid van werk naar werk. 

Strategische personeelsplanning 
Mede gezien de externe ontwikkelingen, is in het meerjarenbeleidplan strategische 
personeelsplanning een speerpunt. De implementatie van de strategische personeelsplanning zal per 
regio worden ingevoerd, omdat de impact van de externe ontwikkelingen voor de regio’s van SWZ in 
omvang erg verschillend zijn. In 2013 zal met Regio Son een traject strategische personeelsplanning 
gelopen worden. In regio NOB/ZOB, waar de impact van de transitie naar de WMO veel groter is,  zal 
dit gebeuren in 2014, voorafgaand aan de transitie in 2015. 

Sociaal plan 
Het huidige sociaal plan van SWZ loopt af op 31-12-2013. SWZ heeft de intentie om in overleg met de 
vertegenwoordigers van medewerkers, zowel bij de vakbonden als met de ondernemingsraad, voor 
het einde van 2013, tot nieuwe afspraken te komen.  
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1  JAARREKENING



1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-12 31-dec-11

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 16.839.744 18.092.757

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 16.839.744 18.092.757

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 1.155.328 707.017

Overige vorderingen 6 830.633 1.078.868

Liquide middelen 8 6.752.099 3.839.389

Totaal vlottende activa 8.738.060 5.625.274

Totaal activa 25.577.804 23.718.031

Ref. 31-dec-12 31-dec-11

PASSIVA € €

Eigen vermogen 9

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 6.768.232 4.892.509

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 73.922 73.922

Totaal eigen vermogen 6.842.154 4.966.431

Voorzieningen 10 2.150.505 2.115.865

Langlopende schulden (nog voor meer 11 9.400.061 10.783.283

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 0 448.283

Overige kortlopende schulden 12 7.185.085 5.404.168

Totaal passiva 25.577.804 23.718.031
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

Ref. 2012 2011

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 16 38.781.094 36.235.715

 (exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 17 2.219.148 2.061.480

Subsidies 18 173.758 210.029

Overige bedrijfsopbrengsten 19 472.526 1.683.740

Som der bedrijfsopbrengsten 41.646.525 40.190.964

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 24.634.698 24.486.658

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 2.234.660 1.628.590

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 22 0 0

Overige bedrijfskosten 23 12.518.315 12.382.686

Som der bedrijfslasten 39.387.672 38.497.934

BEDRIJFSRESULTAAT 2.258.853 1.693.030

Financiële baten en lasten 24 -383.131 -408.847

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.875.722 1.284.183

Buitengewone baten 25 0 0

Buitengewone lasten 25 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.875.722 1.284.183

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.875.722 1.284.183

1.875.722 1.284.183
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2012 2011

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.258.853 1.693.030

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 2.234.660 1.628.590

- mutaties voorzieningen 34.640 723.335

2.269.300 2.351.925

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 0

- vorderingen 248.234 393.069

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -896.594 1.339.121

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 1.030.916 -558.039

382.557 1.174.151

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.910.709 5.219.106

Ontvangen interest 81.039 9.037

Betaalde interest -464.169 -417.884

Buitengewoon resultaat 0 0

-383.131 -408.847

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.527.579 4.810.260

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -981.647 -4.535.881

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 206.204

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 9.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -981.647 -4.320.677

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 4.300.000

Aflossing langlopende schulden -633.222 -744.457

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -633.222 3.555.543

Mutatie geldmiddelen 2.912.710 4.045.126

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Toelichting:
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

SWZ heeft besloten te starten met een versnelde afschrijving voor de locatie Zonhove in verband met 

beoogde nieuwbouw voor deze locatie. De versnelde afschrijving bedraagt in 2012 € 0,47 miljoen.

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

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 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.

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 huurcontracten zijn vergelijkbare risico’s ontstaan, 

waardoor bij structurele verliezen een voorziening voor verlieslatende contracten dient te worden 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. 

Vorderingen worden opgenomen voor nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 

grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

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

Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 

BW.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

uitzondering van het volgende:
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening afvloeiïngsregeling

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Voorziening groot onderhoud

Schulden

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, 

installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale 

waarde.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting 

in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase 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 jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

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

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

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.

SWZ heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft

opgebouwd bij SWZ. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. SWZ betaalt hiervoor premies waarvan

de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden

jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo

maart 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105%. In 2014 dient het pensioenfonds een

dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen

en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren. SWZ heeft geen verplichting tot het voldoen van

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 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.

De voorziening Langdurig Zieken is gevormd voor medewerkers die naar verwachting langdurig ziek zijn en niet 

terugkeren in het arbeidsproces.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 14.503.794 15.513.571

Machines en installaties 77.938 126.157

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.258.013 2.453.029

Totaal materiële vaste activa 16.839.744 18.092.757

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Boekwaarde per 1 januari 18.092.757 15.391.670

Bij: investeringen 981.647 4.535.881

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 2.234.660 1.628.590

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 206.204

Boekwaarde per 31 december 16.839.744 18.092.757

Aanschafwaarde 36.265.779 36.197.497

Cumulatieve herwaarderingen 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 19.426.035 18.104.740

Toelichting:

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.

Pagina 9



1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2009 2010 2011 2012 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 14.718 692.300 -448.284 0 258.734

Financieringsverschil boekjaar 843.201 843.201

Correcties voorgaande jaren 0 25.428 42.552 67.980

Betalingen/ontvangsten -14.717 -717.728 717.858 -14.587

Subtotaal mutatie boekjaar -14.717 -692.300 760.410 843.201 896.594

Saldo per 31 december 1 0 312.126 843.201 1.155.328

Stadium van vaststelling (per erkenning): C C B

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-12 31-dec-11

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.155.328 707.017

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 448.283

1.155.328 258.734

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2012 2011

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 38.821.677 35.221.624

Af: ontvangen voorschotten 37.978.476 35.669.911

Totaal financieringsverschil 843.201 -448.287

Toelichting:
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Vorderingen op debiteuren 237.750 702.390

Overige vorderingen: 14.818 1.018

Vooruitbetaalde bedragen: 329.331 304.557

Nog te ontvangen bedragen: 248.734 70.902

Totaal overige vorderingen 830.633 1.078.868

Toelichting:

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Bankrekeningen 6.734.549 3.822.126

Kassen 17.549 17.263

Totaal liquide middelen 6.752.099 3.839.389

Toelichting:

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 13.009.

De debiteurenpositie 2011 bestond voor € 0,5 miljoen uit gefactureerde opbrengsten Blixembosch.

opgenomen onder nog te ontvangen bedragen.

In 2012 heeft afrekening plaatsgevonden. Voor de laatste maanden van 2012 staat nog een bedrag open, deze post is 

Pagina 11



1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 6.768.232 4.892.509

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 73.922 73.922

Totaal eigen vermogen 6.842.154 4.966.431

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten: 4.892.509 1.875.722 6.768.232

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.892.509 1.875.722 0 6.768.232

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012

€ € € €

Algemene reserves: 73.922 73.922

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 73.922 0 0 73.922

Toelichting:

10. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 31-dec-2012

€ € € € €

Voorziening afvloeiingsregeling 76.197 0 33.865 42.332

Voorziening jubileumverplichtingen 447.960 890 49.460 399.390

Voorziening langdurig zieken 483.735 289.204 551.333 221.606

Voorziening persoonlijk budget levensfase 607.973 321.632 17.646 911.959

Voorziening groot onderhoud 500.000 100.000 24.782 575.218

Totaal voorzieningen 2.115.865 711.726 677.086 0 2.150.505

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

31-dec-2012

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

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.116.640

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). 

De voorziening langdurig zieken is opgenomen voor medewerkers die minimaal drie maanden ziek zijn. Per saldo is deze

voorziening lager dan 2011 doordat er minder medewerkers langdurig ziek zijn. Ook het algehele ziekteverzuimpercentage

is ten opzichte van 2011 gedaald van 7% naar 5%.

opgenomen uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+.

uren per fte zijn uitgebreid van 25 uur in 2011 naar 52 uur in 2012. In de voorziening is een post van € 181.000 

De dotatie aan de voorziening persoonlijk budget levensfase is het gevolg van een CAO bepaling waarin de jaarlijkse PBL-
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Schulden aan banken 9.400.061 10.783.283

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 9.400.061 10.783.283

Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 11.416.505 7.860.962

Bij: nieuwe leningen 0 4.300.000

Af: aflossingen 633.222 744.457

Stand per 31 december  10.783.283 11.416.505

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.383.222 633.222

Stand langlopende schulden per 31 december 9.400.061 10.783.283

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.383.222 633.222

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 9.400.061 10.783.283

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 6.867.156 8.250.395

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:

In 2011 is een tweetal leningen met een variabele rente gesloten bij huisbankier ING Bank. 

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 2012 een negatieve marktwaarde van respectievelijk 

€ 91.612 en € 234.372 als gevolg van de gedaalde marktrente.

Voor de kredietfaciliteiten van ING Bank gelden de volgende zekerheden en convenants:

- 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.

12. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Crediteuren 1.134.359 903.873

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.383.222 633.222

Belastingen en sociale premies 992.023 1.002.941

Schulden terzake pensioenen 458.078 386.186

Nog te betalen salarissen 523.865 448.818

Vakantiegeld 810.336 755.676

Vakantiedagen 198.087 229.448

Nog te betalen kosten: 1.576.552 895.912

Vooruitontvangen opbrengsten: 108.563 148.093

Totaal overige kortlopende schulden 7.185.085 5.404.168

Toelichting:

Onder nog te betalen kosten is een post van € 684.500 opgenomen voor uitgaven die gedaan moeten worden om SWZ voor te

bereiden op ontwikkellingen betreffende de herstructurering van zorg en de daarbij behorende verandering van

financieringsstromen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt per 31 december 2012 € 1,0 miljoen (2011 idem) en de rente

EURIBOR plus 1,3%.  
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10. Voorzieningen

PASSIVA

13. Financiële instrumenten

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 6.646.751 6.458.620

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 110.244 122.002

Bij: investeringsruimte verslagjaar 90.064 144.594

Af: investeringen verslagjaar 249.236 78.465

Beschikbare investeringsruimte 31 december 6.597.823 6.646.751

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

Toelichting:

Huur en lease verplichtingen

Stand per 1 

januari 2012
Nieuw Beëindigd

Stand per 31 

december 

2012

Verplichting 

2013

Huur gebouwen 37 2 2 37 2.114.432        

Lease inventaris 12 4 0 16 104.931           

Lease auto's 5 0 0 5 39.553             

Lease computers 1263 0 0 1263 75.329             

TOTAAL 2.334.245        

Bankgaranties 3 1 0 4 29.690             

(*) De huur contracten variëren in looptijd van onbepaalde tijd tot 20 jr. met verschillende opzegtermijnen.

Binnen de periode van 5 jaar zijn 32 huurcontracten te heroverwegen met een jaarlijkse huurlast van ongeveer 2,1 mln.

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen 

aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 

elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke 

financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot veranderingen van het rentepercentage op momenten van renteherziening. De leningen worden in 

principe aangehouden tot het einde van de looptijd. 

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi  1)

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 2012

- aanschafwaarde 1.306.386 2.152.093 13.232.801 1.721.712 2.595.610 954.445 21.963.047 36.197.498

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 139.493 2.138.430 7.686.258 516.514 1.817.763 828.288 13.126.746 18.104.741

  

Boekwaarde per 1 januari 2012 0 1.166.893 13.663 5.546.543 1.205.198 777.847 126.157 0 8.836.301 18.092.757

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 981.647

- herwaarderingen 0 0

- afschrijvingen 4.766 246.743 172.171 90.582 48.219 562.481 1.767.251

- versnelde afschrijvingen 467.409 467.409 467.409

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 401.685 401.685 913.366

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 401.685 401.685 913.366

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -4.766 -714.152 -172.171 -90.582 -48.219 0 -1.029.890 -1.253.013

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 0 1.306.386 2.152.093 13.232.801 1.721.712 2.193.925 954.445 0 21.561.362 36.265.779

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 139.493 2.143.196 8.400.410 688.685 1.506.660 876.507 0 13.754.951 19.426.035

Boekwaarde per 31 december 2012 0 1.166.893 8.897 4.832.391 1.033.027 687.265 77.938 0 7.806.411 16.839.744

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2% - 2,5% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0%

1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi vervallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor verslagjaar 2012 al voor kiezen om af te wijken

    van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

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 2012

- aanschafwaarde 3.819.667 3.819.667 1.943.030 1.943.030 5.762.697

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.240.939 1.240.939 825.740 825.740 2.066.679

Boekwaarde per 1 januari 2012 2.578.728 0 2.578.728 1.117.290 0 1.117.290 3.696.018

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 464.589 464.589 464.589

- herwaarderingen 0 0 0

- afschrijvingen 190.659 190.659 226.253 226.253 416.912

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 145.083 145.083 145.083

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 145.083 145.083 145.083

- 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 -190.659 238.336 0 238.336 47.677

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 3.819.667 0 3.819.667 2.262.536 0 2.262.536 6.082.203

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.431.598 0 1.431.598 906.910 0 906.910 2.338.508

Boekwaarde per 31 december 2012 2.388.069 0 2.388.069 1.355.626 0 1.355.626 3.743.695

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

1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 3.086.710 38.123 237.879 3.362.712

- cumulatieve herwaarderingen 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.483.427 38.123 161.159 1.682.709

Boekwaarde per 1 januari 2012 1.603.283 0 76.720 1.680.003

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 292.566 3.500 185.251 481.317

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 410.559 700 105.777 517.036

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 291.513 30.023 4.003 325.539

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 291.513 30.023 4.003 325.539

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -117.993 2.800 79.474 -35.719

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 3.087.763 11.600 419.127 3.518.490

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.602.473 8.800 262.933 1.874.206

Boekwaarde per 31 december 2012 1.485.290 2.800 156.194 1.644.284

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

1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Subtotaal

Kleinschalige

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

voorzieningen gebouwen bouwingen houding Projecten zieningen

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 1.011.987 1.877.013 264.340 1.955.702 5.109.042

- cumulatieve herwaarderingen 0

- cumulatieve afschrijvingen 36.498 9.434 1.182.675 1.228.607

 

Boekwaarde per 1 januari 2012 1.011.987 0 1.840.515 0 254.906 773.027 0 3.880.435

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 35.741 35.741

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 62.567 13.217 195.038 270.822

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 41.059 41.059

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 41.059 41.059

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -62.567 0 -13.217 -159.297 0 -235.081

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 1.011.987 0 1.877.013 0 264.340 1.950.384 0 5.103.724

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 99.065 0 22.651 1.336.654 0 1.458.370

Boekwaarde per 31 december 2012 1.011.987 0 1.777.948 0 241.689 613.730 0 3.645.354

Afschrijvingspercentage 0,0% 3,3% 5,0% 10,0%
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BIJLAGE

1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale loop-

tijd
Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2011

Nieuwe 

leningen in 

2012

Aflossing 

in 2012

Restschuld 

31 december 

2012

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2012

Aflossings-

wijze

Aflossing 

2013

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

AEGON 19-okt-94 6.806.703 30 jaar lineair 4,18% 2.949.571 0 226.890 2.722.681 1.588.231 12 jaarlijks 226.890 overheidsgarantie

ING 126 maanden/872 1-dec-02 750.000 126 maanden einde looptijd 4,99% 750.000 0 0 750.000 0 0 einde looptijd 750.000 Geen

ING  240 maanden/023 1-jul-04 1.300.000 240 maanden lineair 4,58% 828.750 0 65.000 763.750 438.750 12 kwartaal 65.000 Geen

SNS v/h Concordia lev. 15-aug-89 1.570.080 30 jaar lineair 3,10% 336.460 0 56.074 280.386 0 5 jaarlijks 56.074 overheidsgarantie

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 12-jun-97 3.570.343 40 jaar lineair 4,77% 2.320.723 0 89.258 2.231.465 1.785.175 25 jaarlijks 89.258 overheidsgarantie

ING 65.06.61.850 3-okt-11 1.400.000 17,5 jaar lineair 2,68% 1.360.000 0 80.000 1.280.000 880.000 16 kwartaal 80.000 Hypotheekrecht

ING 65.06.52.843 Tonnaerstraat 3-okt-11 2.900.000 25 jaar lineair 2,68% 2.871.000 0 116.000 2.755.000 2.175.000 24 kwartaal 116.000 Hypotheekrecht

Totaal 11.416.505 0 633.222 10.783.282 6.867.156 1.383.222
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2012 2011

 AWBZ (exclusief subsidies) € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 35.221.624 35.704.985

 - ZZP 1.843.759 448.161

 - Extramurale zorgprestaties 306.102 -81.566

 - Dagbesteding en vervoer 128.951 -974.765

 - Overig 370.030 -50.306

Subtotaal productieafspraken 2.648.842 -658.476

 - Nacalculatie vervoerskosten 943 -274.536

 - Extreme zorgzwaarte 70.388 202.859

 - Normatieve kapitaalslasten 403.821 0

Subtotaal productie gerelateerd 475.152 -71.677

 - Nacalculeerbaar 168.160 104.847

 - Niet nacalculeerbaar 307.899 141.945

Subtotaal kapitaalslasten 476.059 246.792

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 38.821.677 35.221.624

Correcties voorgaande jaren 67.980 327.109

Vooruitontvangen -108.563 0

Mutaties voorziening 0 686.982

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 

(exclusief subsidies) 38.781.094 36.235.715

Toelichting:
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 665.777 629.271

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en 20.190 44.543

 opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 1.172.843 1.342.415

Onderaannemerschap 226.821

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 133.518 45.252

Totaal 2.219.148 2.061.480

Toelichting:

In 2011 is geen onderscheid gemaakt tussen PGB opbrengsten en overige onderaannemers.

De overige niet gebudgetteerde zorgprestaties betreffen opbrengsten tandarts en 1e lijns opbrengsten paramedici.

18. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 139.042 199.793

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 34.715 10.236

Totaal 173.758 210.029

Toelichting:

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Overige dienstverlening 274.865 271.128

Boekwinst op materiële vaste activa 0 1.187.959

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Verhuur 97.954 85.689

Detachering 99.706 138.965

Totaal 472.526 1.683.740

Toelichting:

Zorgprestaties tussen instellingen betreft de inzet van behandelaren ten behoeve van Blixembosch € 516.000 en 

Emilliusschool € 150.000.

De boekwinst op de materiële vaste activa 2011 betreft de verkoop van een pand aan de Keldermanstraat te Eindhoven.

De Rijkssubsidies betreffen het opleidingsfonds en het stagefonds. De subsidiebijdragen van beide fondsen zijn in 2012

lager dan in 2011.

Pagina 21



1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Lonen en salarissen 18.506.551 18.342.384

Sociale lasten 2.493.916 2.380.956

Pensioenpremies 1.527.822 1.457.839

Andere personeelskosten: 1.038.506 746.569

Subtotaal 23.566.795 22.927.748

Personeel niet in loondienst 1.067.903 1.558.910

Totaal personeelskosten 24.634.698 24.486.658

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

Algemene en administratieve functies 57 55

Hotelfuncties 21 22

Cliëntgebonden functies 431 417

Terrein- en gebouwgebonden functies 4 4

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 513 498

Toelichting:

bejegening. Hierdoor zijn de fte's clientgebonden functies en de andere personeelskosten (opleidingskosten) toegenomen.

De kosten PNIL zijn in 2012 teruggedrongen, met name binnen F&I is de inhuur van extern personeel afgebouwd.

21. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 753.139 756.842

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 1.481.521 871.748

Totaal afschrijvingen 2.234.660 1.628.590

Toelichting:

nieuwbouw over zes jaar. 

In 2012 zijn de activa doorgelicht waarbij inventaris met een aanschafwaarde kleiner dan € 1.500 is afgeboekt. Hierdoor zijn

In 2012 zijn intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van de langdure zorg. 

In het kader van deze projecten heeft SWZ geïnvesteerd in projecten zoals persoonlijk plan en 

In 2012 is een versnelde afschrijving Zonhove opgenomen ter waarde van € 467.000. Deze post is gebaseerd op beoogde 

de afschrijvingen eenmalig € 85.000 hoger.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2012

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 2.234.660

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 753.139

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 562.481

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 416.912

- WMG-gefinancierde vaste activa 517.036

- Kleinschalige Woonvoorzieningen 270.822

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.767.251

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 36.265.779

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 19.426.035

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 14.893.996

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.391.798 4.534.931

Algemene kosten 2.748.177 2.305.175

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.264.552 1.099.686

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 918.361 858.209

- Water 45.898 76.134

- Energiekosten totaal 685.484

- Energiekosten gas 308.472

- Energiekosten stroom 406.811

Subtotaal 1.679.541 1.619.826

Huur en leasing 2.334.246 2.323.068

Dotaties en vrijval voorzieningen 100.000 500.000

Totaal overige bedrijfskosten 12.518.315 12.382.686

Toelichting:

nieuwbouw, WMO en EPD.

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Rentebaten 81.039 9.037

Rentelasten -464.169 -417.884

Totaal financiële baten en lasten -383.131 -408.847

Toelichting:

zijn gestegen. De gestegen rentebaten zijn gevolg van een positief saldo liquide middelen.

Pas in de loop van 2011 zijn de energiekosten gas en stroom separaat vastgelegd.

De algemene kosten zijn hoger dan in 2011 omdat in 2012 kosten zijn gemaakt voor diverse instellingsbrede projecten zoals 

In het laatste kwartaal van 2011 zijn twee nieuwe langlopende leningen afgesloten waardoor de rentekosten in 2012

De voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn lager vanwege een afname van de externe schoonmaakkosten.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

J. Cath

1 01-02-2009

2 ja

3  

4 ja

5 12

6 onbep. tijd

7 Welke salarisregeling is toegepast? NVZD

8 100%

9 144.647

10 0

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 3.719

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13.936

13 Ontslagvergoeding 0

14 Bonussen 0

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 162.302

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 2012 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging

€

Dhr. Drs. S. Gerritsen Voorzitter 11.250

Dhr. Mr. J.M. van Luyck Vice-voorzitter 7.500

Dhr. G.J. Mienis Lid 7.500

Dhr. Ing. F.C.P. van Dijk Lid 7.500

Dhr. J.P.J. van den Broek RA Lid 7.500

Mw. C. Lasonder Lid 7.500

Toelichting:

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 

salaris en andere vaste toelagen

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit 

van het bestuur?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie? 

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het 

bestuur geweest?

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

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

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie?

Bruto-onkostenvergoeding

Naam

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter 

geweest in het verslagjaar?
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

28. Honoraria accountant 2012 2011

€ €

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 53.146 51.576

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3.604 0

3 Fiscale advisering 34.850 0

4 Niet-controlediensten 3.182 1.785

Totaal honoraria accountant 94.782 53.361

29. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 26.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

Mw. J.W.E. Cath Dhr. Drs. S. Gerritsen

W.G. W.G.

Dhr. Mr. J.M. van Luyck Dhr. G.J. Mienis

W.G. W.G.

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

W.G.

Mw. C. Lasonder
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2 OVERIGE GEGEVENS



2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting SWZ heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering

van 24 april 2013.

De Raad van Toezicht van de Stichting SWZ heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering 

van 28 mei 2013.

2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen te melden na balansdatum.

2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

vermogen SWZ.

In de statuten is bepaald, conform artikel 21, dat het behaalde resultaat is gedoteerd aan het eigen 
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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