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Inleiding

Voorwoord
“Verantwoordelijkheid nemen” was de kernwaarde die bij SWZ in 2013 centraal stond. De invulling
van het thema leende zich niet tot een invulling vanuit een centrale regie.
De echte waarde van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking, speelt zich af in het
directe contact tussen hulpverlener en cliënt. Wij hadden er vertrouwen in dat onze medewerkers
voldoende in staat zijn vanuit hun professionaliteit invulling te geven aan deze kernwaarde en
initiatieven te starten voor het verbeteren van de zorg, de dienstverlening en de organisatie. Dit
vertrouwen in onze medewerkers heeft er toe geleid dat verwachtingen werden overtroffen. Tal van
feiten uit dit directieverslag zijn hiervan getuige. Veel behaalde resultaten in 2013 zijn het gevolg van
het feit dat onze betrokken en deskundige medewerkers hun verantwoordelijkheid kennen en
opnemen.
SWZ kan terugblikken op een vruchtbaar en succesvol 2013.
SWZ is een gezonde en dynamische organisatie. Dit blijkt uit de vele goede resultaten die behaald zijn
en de waardering van onze externe stakeholders en toezichthouders. Het behalen van het volledige
HKZ-certificaat en de A-status bij de zorgkantoren, alsmede het op koers zijn voor het behalen van de
financiële doelstellingen en de meerjarendoelstellingen zijn enkele voorbeelden. Daarnaast zijn veel
maatregelen gerealiseerd, die er op gericht zijn om permanent aandacht te blijven hebben voor het
bewaken en verbeteren van de behaalde resultaten.
De veranderingen in de langdurige zorg, met name de transities naar de WLZ, de WMO, de jeugdwet
en de participatiewet, vragen om flexibiliteit en ondernemerschap. SWZ bereidt zich hier op voor.
Zowel door proactief en ondernemend in te spelen op de veranderingen, maar ook door
voorbereidingen en voorzieningen te treffen voor krimpscenario’s.
Met als jaarthema “Slagvaardig, actief en alert inspelen op de ontwikkelingen” zal SWZ in 2014 de
zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking, ter harte nemen.
Mevrouw J.W.E. Cath,
Raad van Bestuur

Kader en reikwijdte van het directieverslag
Door middel van dit directieverslag, legt SWZ 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.
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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 2013 zijn hierin geen wijzigingen opgetreden.
Verspreid in haar werkgebied, heeft SWZ een aanbod van:
 16 woonvormen, in 10 gemeenten
 11 activiteitencentra
 3 maatschappelijke ondernemingen
 3 eenheden voor ambulante ondersteuning, waarvan 1 voor zeer intensieve
gezinsbegeleiding
 1 afdeling voor vroegbegeleiding met behandelfunctie
 3 locaties voor buitenschoolse opvang en/of logeren.
 1 behandelcentrum
In 2013 is het aanbod uitgebreid met de buitenschoolse opvang bij de Mytylschool in Eindhoven.
Een overzicht van de locaties waar SWZ vestigingen heeft, wordt weergegeven in figuur 1.
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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 per 31-12-2013 is weergegeven in figuur 2.
De integrale verantwoordelijkheid voor de zorg binnen zorgregio’s is 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.

7

SWZ heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die tevens voorzitter is. Sinds 1 februari 2009 wordt
de functie uitgeoefend door mevrouw J.W.E. Cath. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de
bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat. Daarnaast is de Raad van bestuur direct
verantwoordelijk voor PR en Communicatie.
Het managementteam wordt gevormd door drie zorginhoudelijke managers (regio 1, regio 2,
behandel- en kenniscentrum) en drie managers van ondersteunende productgroepen (F&I, P&O,
Dienstencentrum). In 2013 is de samenstelling van het managementteam niet gewijzigd.

Figuur 2: Organogram van SWZ.

Ook de organisatiestructuur van SWZ in 2013 niet gewijzigd. Er vonden enkele aanpassingen plaats
op het niveau van de clusterindeling.
 De buitenschoolse opvang en logeerfunctie in den Bosch werd overgeheveld naar regio 2.
 De clusters Helmond en Someren werden samengevoegd tot 1 cluster, waardoor het aantal
clusters in regio 2 werd herleid tot 6 clusters.
 De teams van regio 1 werden opnieuw ingedeeld en herleid tot 4 clusters.
Eind 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor het instellen van een unit Business Control per 1-12014.

1.6 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Bij aanvang van het verslagjaar hebben de Raad van Bestuur en het Managementteam het
meerjarenbeleidplan geëvalueerd en bijgesteld. In het aangepaste meerjarenbeleid legt SWZ tot en
met 2015 de focus op de volgende speerpunten:
 WMO
 NAH-cliënten
 Positionering
 Strategische personeelsplanning
 Vastgoed
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 Huis op Orde (bedrijfsvoering)
Voor al deze speerpunten zijn programma’s opgesteld.
Het voorbereiden van de organisatie op de transitie van de extramurale begeleiding naar de WMO,
gebeurt door een “Taskforce WMO”. Deze taskforce volgt de besluitvorming met betrekking tot de
regelgeving, analyseert de gevolgen voor SWZ en doet voorstellen over hoe SWZ op de
ontwikkelingen kan inspelen. In 2013 heeft de taskforce een aantal “accountmanagers” aangesteld,
die de situatie binnen de gemeenten volgt en die tevens ook contacten onderhoudt met de
gemeenten. Het uitblijven van politieke en financiële keuzes, het tempo waarin de wetgeving tot stand
komt en de wijze waarop gemeenten hiermee zullen omgaan, zijn bepalend voor de voortgang van het
programma. Aan het einde van het verslagjaar werd gewerkt aan een document, waarin keuzes
gemaakt worden over hoe SWZ zich wil positioneren in het WMO-veld. Daarnaast bereidt men zich
voor op de aanbestedingstrajecten en worden de gevolgen van diverse scenario’s in kaart gebracht.
Het programma NAH heeft als doel om het groeipotentieel van SWZ voor dienstverlening aan het
toenemend aantal mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te benutten. Gebleken is dat
groei enkel mogelijk is op het gebied van behandeling. Samen met 5 andere instellingen is gewerkt
aan het ontwikkelen van een behandelaanbod binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Dit moet uitmonden in een samenwerkingsverband dat een landelijke dekking biedt voor kwalitatief
hoogstaande vormen van behandeling voor mensen met NAH. Daarnaast is er een project gestart dat
moet leiden tot een kennis- en informatiecentrum over NAH. Beide initiatieven zouden in 2014
operationeel moeten worden.
Met het programma Positionering wil SWZ zich profileren als een betrouwbare partner en excellente
aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en
mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB). Centraal in het programma staat het
ontwikkelen en implementeren van een marketing communicatieplan. Dat is in 2013 nagenoeg
voltooid. In het verlengde hiervan worden activiteiten ontplooid die hieraan uitvoering geven. In 2013
betrof dit vooral activiteiten waarmee Zonhove zich kon profileren als centrum voor levensbestendig
wonen voor mensen met EMB. Zo werd er een aparte website www.zonhove.nl gelanceerd en is er
een succesvolle “belanghebbendendag” georganiseerd. In 2014 zal de focus op de profilering van
SWZ als expertisecentrum voor mensen met NAH komen te liggen en zullen de mogelijkheden van
social media verder uitgebouwd en benut worden.
Met Strategische PersoneelsPlanning (SPP) wil SWZ weten welk personeelsbestand in de toekomst
noodzakelijk is en welke maatregelen genomen moeten worden om van de huidige situatie naar de
wenselijke situatie te komen. In 2013 werd het traject van SPP doorlopen voor regio 1. Uitgaande van
strategische scenario’s zijn plannen opgesteld om hier op in te spelen. In 2014 wordt het traject
doorlopen voor regio 2. Omdat de gevolgen van de transities nog niet duidelijk zijn, zal de
implementatie van de uitkomsten over meerdere jaren en in etappes plaatsvinden.
Het programma “vastgoed” heeft als doel om zorg te dragen voor kwalitatief goede huisvesting, die
geschikt is om de gewenste kwaliteit van leven te ondersteunen. Met name de huisvesting van
Zonhove en de woonvormen De Eekelhof (Schijndel), de Munsel (Boxtel) en Copernicuslaan (’s
Hertogenbosch) voldoen hier niet aan. In 2013 zijn de geplande voorbereidingen, zoals het zoeken
naar locaties, net verkrijgen van vergunningen en overleg met mogelijke samenwerkingspartners
doorgegaan. Definitieve besluitvorming zal pas plaatsvinden nadat de gevolgen van de transities op
de financiële positie van SWZ in het algemeen en het vastgoed in het bijzonder, voldoende zekerheid
biedt.
Het programma “Huis op Orde” bevat een aantal projecten, die er op gericht zijn om vanuit een
stabiele en gezonde organisatie de voorwaarden te scheppen, die nodig zijn om ook in de toekomst
kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Dit betreft: risicomanagement,
kwaliteitsbeleid, integratie van managementsystemen, compliance, bedrijfseconomische planning en
informatievoorziening. In 2013 werd het risicomanagement verder geïmplementeerd, het volledige
HKZ-certificaat gehaald, de P&C-cyclus herzien, een meerjarenbegroting opgesteld, een model voor
integrale kostprijsberekening aangereikt, de financiële rapportages verbeterd, een liquiditeit- en
solvabiliteitsplanning opgesteld. De declaratieprocessen voldoen aan de eisen van de financiers.
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2. Financiële informatie
2.1 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
Financiële stabiliteit
De goede financiële resultaten van 2011 en 2012 werden gecontinueerd in 2013. De basis hiervoor is
gevormd door de ontwikkeling van rekenmodellen voor personeelsformatie in de voorgaande 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.
Maandelijkse financiële rapportage geeft het management tijdige informatie om bij te sturen.
De gewenste groei van het weerstandsvermogen verloopt goed. Op grond hiervan kan verwacht
worden dat het vertrouwen van maatschappelijke instanties en stakeholders in SWZ toeneemt.
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. In 2013 werden weer belangrijke stappen gezet voor het behalen van deze doelstelling.

2.2 Behaalde omzet en resultaten.
De omzet van SWZ in 2013 was € 41,4 miljoen. Dit is vrijwel gelijk met de omzet van 2012. In 2013
zijn de eenmalige intensiveringgelden weggevallen. Dit betekende een vermindering van de omzet
van € 0,95 miljoen. Deze is deels gecompenseerd door een hogere AWBZ-productie en eenmalige
baten, zijnde een teruggave van in eerdere jaren te veel betaalde energiebelasting. Per saldo is er
sprake van een lichte omzetdaling van 0,6%.
De personeelskosten 2013 zijn vrijwel gelijk gebleven en bedragen € 24,6 miljoen. De omzetcapaciteit
per medewerkers is in 2013 gelijk gebleven. Per € 1,- personeelskosten, bedraagt deze € 1,69. De
afschrijvingkosten zijn licht gedaald door de vrijval van een aantal investeringen.
De stijging van de overige bedrijfskosten is veroorzaakt door nieuwe voorzieningen ter voorbereiding
op de ingrijpende veranderingen in de AWBZ. Zo is een voorziening van € 745.000 voor de
impairment op de huren van de dagactiviteitencentra gevormd, als gevolg van de invoering van de
WMO. Verder is een kortlopende voorziening getroffen voor een uitbestedingstraject van techniek en
beheer van de ICT. De totale kosten stijgen al met al met 0,8%.
Gegeven de lichte omzetdaling en iets hogere kosten, met name als gevolg van getroffen
voorzieningen, daalt het resultaat van het boekjaar 2013 ten opzichte van 2012 en bedraagt €
1.329,172.

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 2013
1,16. Aan het einde van 2012 bedroeg deze 1,21. De beperkte vermindering is veroorzaakt door een
aflossing van een lening en door een overheveling van € 2,5 miljoen vanuit de langlopende naar de
kort lopende schulden, in verband met een aflossing in 2014 van een lening € 2,5 miljoen. Per saldo
blijft de liquiditeitspositie van SWZ gezond.
De solvabiliteitspositie verbetert als gevolg van bovengenoemde aflossing. De solvabiliteit wordt
meestal gemeten door de verhouding van de 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 2013 0,24 ten opzichte van 0,37 in 2012. Bij
deze berekening zijn de voorzieningen buiten beschouwing gelaten. De voorzieningen zijn in 2013
ruim € 1,5 miljoen toegenomen. Een groot deel hiervan zijn voorzieningen in het kader van de WMO.
Hieronder valt ook de eerder genoemde voorziening voor de impairment, een voorziening voor de
personele gevolgen en een voorziening voor projectkosten.
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De boekwaarde van de vaste activa is gedaald van € 16,8 miljoen naar € 15,9 miljoen. Deze daling is
te verklaren door reguliere afschrijvingen en de extra afschrijving op Zonhove, terwijl in 2013 de
investeringen beperkt bleven. Het vlottende actief steeg met ruim € 2,2 door een positieve kasstroom.
De langlopende schulden daalden met € 2,9 miljoen en bedragen per ultimo 2013 € 6,5 miljoen. Deze
daling is ontstaan door reguliere aflossingen en een overboeking naar kortlopende schuld van € 2,5
miljoen. Dit laatste staat in verband met het expireren van een lening in 2014.
De stijging van de kortlopende schulden wordt verder veroorzaakt door de vorming van een
voorziening voor bijzondere kosten in 2014.
Het eigen vermogen bedraagt € 8,2 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 2012 16,3%, nu is dit 19,7%. Hiermee was 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 2013, zijnde € 1,3 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.
2014 is het laatst jaar van de AWBZ. In 2015 vervalt de aanspraak op de extramurale begeleiding,
dagbesteding en kortdurend verblijf. De cliënten vanaf 18 jaar die op deze ondersteuning zijn
aangewezen, kunnen dan een beroep doen op de WMO die door de gemeenten wordt uitgevoerd.
Deze overheveling gaat gepaard met de budgetkorting op landelijk nivo van 25%. Cliënten onder de
18 jaar kunnen een beroep doen op de Jeugdwet. Deze wordt eveneens decentraal uitgevoerd door
de gemeenten. Alleen jeugdigen met een zware indicatie krijgen zorg via de WLZ (Wet Langdurige
Zorg). De WLZ zal de AWBZ vervangen. Ook de invoering van deze wet gaat gepaard met een
bezuiniging van 5%. De huidige LG ZZP 2,4,5,6 en 7 en de VG ZZP 3 (voor de helft), 4,5,6,7 en 8
zullen overgeheveld worden naar de WLZ. De ZZP’s worden dan vervangen door drie verschillende
zorgklassen (laag, midden, hoog).
Transitie extramurale begeleiding naar de WMO
Ongeveer 20% van de omzet van SWZ is gerelateerd aan toekomstige WMO. Dit bedraagt ongeveer
€ 8 miljoen. Gegeven de algemene korting van de overheid, is hierop een korting van € 2 miljoen te
verwachten. Afhankelijk van het beleid van de gemeenten kan deze korting hoger worden. Vele
gemeenten hebben de voorkeur om de WMO-gelden in te zetten voor wijkvoorzieningen en minder
voor het specialistische aanbod van SWZ. Het gevolg hiervan is dat de verwachtte omzetdaling hoger
kan zijn dan het eerder genoemde bedrag. Hoeveel is thans niet duidelijk. De aanbestedingstrajecten
met de gemeenten zijn in april 2014 nog maar net begonnen en verkeren nog een verkennende fase.
Hoe dan ook. SWZ verwacht een drastisch effect op de bedrijfsvoering. 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.
In 2013 was het effect van de uitsluiting van lage ZZP’s voor een indicatie niet merkbaar. Op termijn is
te verwachten dat het aantal bezette plaatsen afneemt. Hoe snel dit gaat is afhankelijk van de
mutaties en bestaande wachtlijst.
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
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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.
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3 Informatie over voornaamste risico’s en
onzekerheden
Om de risico’s te beheersen, die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie, is in 2012
gestart met het methodisch en cyclisch toepassen van risicomanagement. Dit betreft niet enkel de
financiële risico’s, maar ook de risico’s die verbonden zijn aan kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering
en imago. Daarbij is gekozen voor een methode conform COSO II.
De beheersmaatregelen die vermeld zijn in het risicoregister, zijn in 2013 grotendeels uitgevoerd. Dit
heeft geleid tot een forse reductie van onbeheerste risico’s.
Er zijn afspraken gemaakt om het risicomanagement structureel in te bedden en te integreren in de
bedrijfsvoering, met name in de plan- en controlecyclus. Risicomanagement is als aandachtsveld
expliciet ondergebracht bij F&I en als taak toegewezen aan een adviseur.

3.1 Strategisch
De strategische risico’s die het gevolg zijn van de transitie van de extramurale begeleiding, worden in
de mate van het mogelijke beheerst door het instellen van de “Taskforce WMO”. Onderdeel hiervan
zijn de scenario’s die zijn opgesteld en waarvan de gevolgen in personele en financiële zin in kaart
zijn gebracht.
Er zijn maatregelen genomen om de gevolgen van besluitvorming door overheid en gemeenten voor
SWZ te kunnen monitoren en mitigeren.

3.2 Operationeel
De beheersmaatregelen die werden genomen op operationeel niveau, hebben betrekking op
 De inpassing van de planning- en controle cyclus binnen een meerjarenbeleidplan.
 Vervoersproblematiek voor dagactiviteiten.
 Gebruik van het persoonlijk plan als instrument om de kwaliteit van zorg minder afhankelijk te
maken van de individuele invulling door medewerkers.
Invoering van deze maatregelen heeft geleid tot de gewenste mate van beheersing.

3.3 Financieel
Als financiële risico’s zijn benoemd en opgenomen in het risicoregister 2013:
 De omvang van het eigen vermogen.
 Mogelijke onbalans tussen tarieven en kostprijzen in de toekomst, naar aanleiding van de
extramuralisering en WMO.
 Verdere invoering normatieve huisvestingscomponent.
 Gevolgen scheiden van wonen en zorg voor vastgoedbeheer en -kosten.
In paragraaf 2.5 zijn deze risico’s verder toegelicht. Beter inzicht in de kostprijzen, de ontwikkeling van
het eigen vermogen en het beschikbaar hebben van scenario’s voor de gevolgen van de transitie
hebben bijgedragen tot een acceptabele beheersing van deze risico’s. Gezien het resultaat van 2013
is het risico inzage de omvang van het eigen vermogen gemitigeerd.

3.4 Wet- en regelgeving
SWZ voldoet aan de eisen conform vigerende wet- en regelgeving vanuit de AWBZ. Dit blijkt uit:
 De resultaten van de HKZ-audits.
 Het rapport van de inspectie naar aanleiding van een bezoek in het kader van het gefaseerd
toezicht.
 De resultaten van de materiële controle van de zorgkantoren, waardoor SWZ de A-status
heeft verkregen.
 De scores op betrouwbaarheid van ingediende declaraties en rapportages.
 Interne controleactiviteiten en audits.
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De omvang en complexiteit van de wet- en regelgeving zal naar verwachting fors toenemen. Nieuwe
beleidskaders, zoals WMO en zorgverzekering, zullen van toepassing worden op onze activiteiten.
Toenemende marktwerking brengt met zich mee dat we ook moeten voldoen aan de eisen van nieuwe
toezichthouders zoals de ACM (Autoriteit Consument&Markt)
Als maatregel om dit risico te beheersen, is afgesproken dat SWZ invulling zal geven aan compliance,
door het aanstellen van een compliance officer.
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4 Informatie over financiële instrumenten
Aanpassingen in de planning- en controlecyclus
SWZ maakt gebruik van een planning- en controlecyclus als instrument voor sturing, beheersing en
optimalisatie van de bedrijfsvoering. In 2013 is een project gestart om de cyclus te optimaliseren. Dit
heeft ondermeer geleid tot de volgende aanpassingen.
 Door het organiseren van beleidsdagen wordt een grotere betrokkenheid verkregen van het
middenkader. Zowel bij de start van de planning- en controlecyclus als voor het vaststellen
van de jaarplannen, kan er door het middenkader input geleverd worden.
 Het format voor het opstellen van de jaarplannen is vereenvoudigd. Doelstellingen en
resultaten worden geformuleerd ten aanzien van productie, kosten, kwaliteit van zorg en
dienstverlening, en kwaliteit van arbeid.
 Er is procesmatig een verbinding gemaakt tussen de jaarplannen en het opstellen van de
begroting.
 Doelstellingen uit het meerjarenbeleidplan worden opgenomen in de jaarplannen.
 Voortgang van de jaarplannen zal bewaakt worden aan de hand van monitorinformatie.
Meer inhoudelijke informatie over de aangebrachte verbeteringen zijn vermeld in paragraaf 8.2
In 2014 start een volgende fase in het verbetertraject van de planning- en controlecyclus: de integratie
met het risicomanagement.
Capaciteitsmanagement
Om enerzijds aan cliënten de zekerheid te geven dat voldoende zorg geboden kan worden en om
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 productie naar begrotingen.
Financiële rapportages
De planning- en controlecyclus wordt ondersteund door maandelijkse financiële rapportage. Zij geven
meer inzicht in de resultaten, productie, opbrengsten, kosten en formaties per cluster en per
bedrijfseenheid. Ook is de informatie snel beschikbaar na afsluiting van de maand. De Raad van
Bestuur bespreekt ze kort daarop met de regiomanagers.
In 2013 is overgestapt van kwartaalrapportage naar trimesterrapportages: de lente-, herfst- en
winterrapportage. Hierdoor is er een betere aansluiting ontstaan met de verantwoording over de
planning- en controlecyclus aan de Raad van Toezicht. Bovendien betekent dit een werkbesparing
van F&I.
De trimesterrapportages 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.
SWZ heeft actueel inzicht in de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten en kan snel bijsturen.
AO/IC
In 2012 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 liepen door tot
2013. Het resultaat was dat het aantal verbeterpunten uit de materiële controle in 2013 veel lager was
en minder urgent is dan in 2012.
Om deze verbetering te verankeren is begin 2013 besloten tot de oprichting van de afdeling Business
Control waarin de taken inzake AO/IB, risicomanagement, kwaliteitscontrole, compliance,
jaarplanontwikkeling zijn ondergebracht. De afdeling is op 1 januari 2014 gestart.
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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
Bij de vervulling van haar missie hanteert SWZ vier kernwaarden: respectvol, verantwoordelijk,
slagvaardig en vraaggericht.
De concrete invulling hiervan heeft 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.

In 2013 is de gedragscode aangevuld met afspraken over gebruik van social media.
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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 2013 ongewijzigd gebleven.
 Dhr. Drs. S. Gerritsen, voorzitter, voorzitter van de benoeming- en remuneratiecommissie.
 Dhr. J.M. van Luyck, vicevoorzitter, lid van de benoeming- en remuneratiecommissie.
 Dhr. G.J. Mienis, lid, portefeuille medewerkers en cliëntbelangen, lid van de commissie
kwaliteit, zorg en veiligheid.
 Mw. C,. Lasonder, lid, portefeuille zorg, voorzitter van de commissie kwaliteit, zorg en
veiligheid.
 Dhr. Ing. F.C.P. van Dijk, lid, portefeuille vastgoed, lid van de auditcommissie.
 Dhr. J.P.J. van den Broek RA, lid, portefeuille financiën, voorzitter van de auditcommissie.
De volledige personalia en de informatie die vereist is in het kader van wettelijke transparantie, zijn
aangeleverd en gepubliceerd via DigiMV.
Taakopvatting van de toezichthoudende rol.
De Raad van Toezicht baseert zich bij haar toezichthoudende rol en functie op de zorgbrede
governancecode. Er is een informatieprotocol, waarin is opgenomen waarover en met welke
periodiciteit de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd.
Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de taak van toezichthouder, zijn 3 commissies ingesteld:
de benoeming- en remuneratiecommissie, de auditcommisie en de commissie kwaliteit zorg en
veiligheid. De commissies ondersteunen en adviseren de Raad van Bestuur, met dien verstande dat
de voltallige Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het nemen van besluiten en het vaststellen
van stukken.
Via de bovengenoemde commissies, aan de hand van periodieke managementrapportages en door
werkbezoeken blijft de Raad van Toezicht nauw betrokken bij de strategische en resultaatgerichte
doelen van SWZ, zoals vastgesteld in jaarplannen en het meerjarenbeleidplan. Er vindt uitvoerig en
open overleg plaats met de Raad van Bestuur over de werkwijze van de organisatie en de problemen
die zich manifesteren.
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur en haar eigen
functioneren. Daarbij wordt ook de onafhankelijkheid van de leden ten aanzien van de organisatie
getoetst. De noodzakelijke deskundigheidsbevordering wordt besproken binnen de
remuneratiecommissie en uiteindelijk door de Raad van Toezicht van een besluit voorzien. Voor de
evaluatie van het eigen functioneren heeft de Raad van Toezicht in 2013 een beroep gedaan op een
onafhankelijk extern adviesbureau, met name Conquestor.
Werkzaamheden in het verslagjaar.
In 2013 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd, de auditcommissie vier keer en de
commissie kwaliteit, zorg en veiligheid twee keer, telkens in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
De benoeming- en remuneratiecommissie heeft niet fysiek vergaderd, maar diverse malen telefonisch
contact gehad en overleg gepleegd met de Raad van Bestuur over relevante onderwerpen. De
voorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben vijf keer werkoverleg gehad. Zowel met
de ondernemingsraad als met de cliëntenraad is in 2013 één keer overleg gevoerd, telkens in een
zeer goede sfeer. In augustus 2013 heeft de Raad van Toezicht gedurende een hele dag
werkbezoeken 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:
 De jaarverantwoording en de jaarrekening 2012.
 De vaststelling van het bijgestelde meerjarenbeleidplan.
 De kaderbrief, het integraal jaarplan en de begroting 2014.
 Het overheidsbeleid en de ontwikkelingen in de langdurige zorg.
 De gevolgen van dit beleid voor SWZ en de koers die SWZ hierin moet varen.
 De voortgangsinformatie met betrekking tot risicomanagement.
 De notitie Samenwerken in het Sociaal Domein.
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Diverse vastgoeddossiers.
De evaluatie van de Raad van Bestuur.

Beleid t.a.v. bezoldiging.
De Raad van Toezicht hanteert de richtlijnen van de NVTZ. In 2013 heeft SWZ de bezoldiging
verloond.
Overleg met de externe accountant.
Verstegen accountants & adviseurs is twee maal per jaar aanwezig in de auditcommissie om
toelichting te geven op de controle van de jaarrekening (april/mei) en de interim-controle
(november/december). De accountant is één maal per jaar aanwezig in de Raad van Toezicht bij het
vaststellen van de jaarrekening.

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 wordt ondersteund door een
onafhankelijk ondersteuner van LSR.
In 2013 is het visiedocument geëvalueerd en bijgesteld. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op
de wijze waarom binnen de regio’s invulling wordt gegeven aan de decentrale medezeggenschap. Dit
is verschillend per regio. In regio 1 (Son) is er een regioberaad, bestaande uit vertegenwoordigers van
cliënten. Daarnaast nemen cliënten deel aan een woonberaad per woning of een activiteitenberaad in
het activiteitencentrum. In regio 2 is per voorziening een locatieberaad ingesteld.
In 2013 zijn er verkiezingen voor de cliëntenraad gehouden. Daarbij zijn er twee leden herkozen en
twee nieuwe leden gekozen. In het vervolg op deze verkiezingen is ook een nieuw dagelijks bestuur
samengesteld.
De cliëntenraad heeft in 2013 elf keer vergaderd, waarvan één keer in aanwezigheid van een lid van
de Raad van Toezicht. 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.
Overige activiteiten van de cliëntenraad waren:
 Eén maal overleg tussen een delegatie van de cliëntenraad en de Raad van Toezicht.
 Eén maal overleg met de ondernemingsraad.
 De cliëntenraad is betrokken geweest bij een bezoek van de inspectie.
 Twee maal hebben leden van de cliëntenraad deelgenomen aan een beleidsdag van SWZ.
 Twee maal heeft een lid van de cliëntenraad deelgenomen aan een inspiratiebijeenkomst met
de Raad van Bestuur.
 Een lid van de cliëntenraad heeft geparticipeerd in de taskforce Vervoer.
 De cliëntenraad heeft een werkplan voor 2014 opgesteld. Daarin is aandacht voor scholing.
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:
 Het Visiedocument Medezeggenschap Cliënten.
 Pilot Zorgcirkels.
 Gebruik rolstoelbus.
 Onderzoek naar sport- en bewegingsactiviteiten.
 Innovatieproject Lean.
 Innovatieproject Empowerment.
 Innovatieproject Omgaan met WMO.
 Innovatieproject Zorgcirkels.
 PGB-tarieven 2014.
 De jaarverantwoording 2012.
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De begroting SWZ 2014.
Doorsturen van verslagen van bewonersbijeenkomsten en locatieberaden.

Daarnaast heeft de cliëntenraad aandacht gehad voor de volgende thema’s:
 Jaarverslag en evaluatie cliëntvertrouwenspersoon.
 Evaluatie cliëntervaringsonderzoek “ben ik tevreden”.
 Ontwikkelingen langdurige zorg.
 Verslag van de inspectie.
 De kaderbrief SWZ 2014.
 De jaarplannen van de Regio’s.
 Evaluatie lokale medezeggenschap in regio 2.

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. De samenstelling van de ondernemingsraad is
in 2013 fors gewijzigd. In januari heeft de toenmalige voorzitter zijn werkzaamheden als OR-lid
beëindigd. Hij is opgevolgd door twee leden die de functie van voorzitter en vicevoorzitter hebben
ingevuld. Eveneens werden in april verkiezingen gehouden. Dit leverde zes nieuwe OR-leden op.
Vanaf mei was de ondernemingsraad weer voltallig.
De structuur van de ondernemingsraad is gewijzigd in die zin dat er een nieuwe commissie is
ingesteld. Naast de commissie “Financiën, Organisatie en Personeel” en de commissie “Veiligheid,
Gezondheid, Welzijn en Milieu”, is een commissie “PR & Communicatie” toegevoegd.. De OR wordt
ondersteund door een ambtelijk secretaris en kan een beroep doen op een externe adviseur en een
externe jurist.
Figuur 3: Structuur van de ondernemingsraad van SWZ.

Ondernemingsraad
SWZ

Ambtelijk secretariaat

Commissie FOP

Commissie VGWM

(Financiën, Organisatie
en Personeel)

(Veiligheid, Gezondheid,
Welzijn en Milieu)

Commissie
PR & Communicatie

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.
De ondernemingsraad vergadert om de twee weken. Daarnaast waren er ook specifieke
overlegmomenten, met name:
 Acht keer vond een overlegvergadering plaats met de Raad van Bestuur en de manager P&O.
Daarnaast waren er ook specifieke overlegmomenten,met name:
o Eén maal was er een artikel 24 overleg conform de WOR met de Raad van Bestuur,
over samenwerking, organisatiebrede ontwikkelingen en meerjarenverwachtingen.
o Eén maal was er overleg met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
 Managementteamleden waren op verzoek aanwezig, indien dit wenselijk wat voor de
behandelde onderwerpen.
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De ondernemingsraad verleende instemming en/of gaf advies ten aanzien van de volgende
onderwerpen of regelingen:
 Procedure spaarverlof.
 Sleutelfunctie Helpende.
 Beleid reiskostenvergoeding.
 Baangarantie LAO.
 Attentieregeling SWZ.
 Receptietijden.
 Verbetertrajecten P&O.
 Beleid en procedure EVC.
 Klachtenregeling medewerkers.
 Regeling gebruik bedrijfsauto.
 Verplichte scholingen.
 Procedure incidenten en gevaarlijke situaties.
 Ziektewet eigenrisicodragerschap.
 Vervallen sleutelfunctie assistent I behandelcentrum SWZ.
 Begroting 2014.
 Samenwerking ongeplande nachtzorg.

6.4 Personeelsbeleid
Duurzaam inzetbaar
Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, zijn gezonde, gemotiveerde, competente en flexibele
medewerkers binnen een veranderende context. SWZ heeft haar visie op duurzame inzetbaarheid
uitgewerkt in een visiedocument “Duurzaam inzetbaar bij SWZ”. Dit document dient als paraplu voor
beleidsstukken op de diverse terreinen van het SWZ personeelsbeleid.
Bezetting en werkdruk
De personeelscapaciteit in het primaire proces wordt 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.
Arbo- en verzuimbeleid
SWZ vindt het belangrijk dat medewerkers onder goede omstandigheden, vitaal en gezond, kunnen
werken. Het arbobeleid heeft hierin een belangrijke functie.
Het project “Vitaal Inzetbaar” is in 2013 voortgezet. Daarin is aandacht voor het correct toepassen van
regelingen en afspraken met betrekking tot verzuim. De actieve begeleiding van langdurig zieken,
aandacht voor de wederzijdse verantwoordelijkheid van werknemer en leidinggevende, alsook de
betrokkenheid van de bedrijfsarts, hebben er toe geleid dat het ziekteverzuim nog verder gedaald is:
van 5,4% naar 4,25%. Hiermee is het verzuim bij SWZ beduidend lager dan het branchegemiddelde.
SWZ zal zich blijven inspannen om het verzuim zo laag mogelijk te houden.
In 2013 heeft SWZ verder vorm gegeven aan de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het
bedrijfshulpverleningbeleid. De taakverantwoordelijken BHV zijn geschoold. Alle zorgmedewerkers
zijn in de gelegenheid om een e-learningprogramma van Niveo over bedrijfshulpverlening en
“handelen in nood” te volgen.
Aanpassing functiegebouw
Het functiegebouw dat 5 jaar geleden werd opgesteld, vergde een aanpassing op het niveau van de
teams in de zorg en dagbesteding. Functies werden opnieuw belegd op dezelfde niveaus als
voorheen, maar er werden aanpassingen doorgevoerd in inhoud en naamgeving. Hierdoor kon ook de
functiemix per team of cluster worden aangepast.
Met alle medewerkers zijn vervolgens belangstellingsregistratiegesprekken gevoerd. In deze

gesprekken werd uitgebreid ingegaan op de nieuwe functies en takenpakketten, zodat elke
medewerker – aan de hand van een competentieprofiel – een bewuste keuze kon maken voor de
functie die het beste bij haar of hem paste. Indien gewenst werd een verbetertraject aangeboden.
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Opleiding en scholing
Er is een intern scholingspakket, bestaande uit reguliere en verplichte scholingsfaciliteiten voor BHV,
risicovolle en voorbehouden handelingen, fysieke belasting, handelen in nood, NAH en persoonlijk
plan.
Daarnaast is in het verslagjaar via de teamondersteuning bijzondere aandacht besteed aan:
 Het gebruik van de interactiewijzer en video interactie begeleiding.
 Moeilijk verstaanbaar gedrag.
Respons van medewerkers.
Er zijn verschillende kanalen, waarmee SWZ respons van medewerkers verkrijgt.
Zo worden medewerkers vier keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan rondetafelgesprekken
met de Raad van Bestuur. De bevindingen hiervan worden geanonimiseerd besproken in het
managementteam.
Bij de klachtencommissie voor medewerkers zijn 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.
Ook via exitvragenlijsten krijgt SWZ input van medewerkers. Het verzamelen en verwerken van de
exitgegevens is vanaf 2013 uitbesteed aan een onafhankelijk adviesbureau (Kiwa). In de rapportages
wordt de exit-informatie vergeleken met een benchmark. De resultaten zullen in 2014 worden
besproken in het managementteam.
Personele gevolgen van de transities
Er zijn voorbereidingen getroffen om de gevolgen van de transities zo goed mogelijk te kunnen
opvangen. De personele gevolgen van de scenario’s zijn berekend en er zijn
medewerkerbijeenkomsten gepland om het personeel hiervan op de hoogte te brengen. Met
vakbonden en ondernemingsraad zijn afspraken gemaakt om in eerste instantie het bestaande sociaal
plan te verlengen tot medio 2014 en om tegen die tijd een nieuw sociaal plan op te stellen.
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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 2013
een flink aantal initiatieven ontplooid heeft om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te
verbeteren.
Verantwoordelijkheid nemen
In 2013 was “verantwoordelijkheid nemen” de kernwaarde die centraal stond in SWZ. Bij de invulling
daarvan paste geen centrale regie, maar wel de mogelijkheden om zelf initiatieven te ontplooien. Dat
hebben medewerkers ook gedaan. Op allerlei manieren hebben medewerkers initiatief genomen om
zelf de zorg, de ondersteuning en de organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van
participatie en lokale samenwerking.
Participatie
Bij verschillende locaties van SWZ ontstonden initiatieven die de participatie en de integratie in de
samenleving bevorderen. Enkele voorbeelden:
AC de Viersprong in Someren ontwikkelt zich als een proeftuin voor integratie van buurtwerking,
dagbesteding door verschillende aanbieders, culturele (kunstzinnige) vorming, ondersteuning van
mantelzorgers. Hierdoor doen we veel ervaring op over hoe maatschappelijke ondersteuning er in de
toekomst uit kan zien.
AC Duinendaal in ’s Hertogenbosch ging samenwerken met basisschool De Cirkel. Er waren
wederzijdse bezoeken en gezamenlijke activiteiten. Op deze wijze konden de kinderen kennismaken
met mensen met een beperking en werden drempels geslecht.
In overleg met de buurt stelt AC Eindhoven haar faciliteiten steeds meer ter beschikking voor
wijkwerking. Zo werd er in het najaar een zeer geslaagde “Herfstfair” georganiseerd voor cliënten en
buurtbewoners. Ook AC Impuls organiseerde activiteiten voor zowel cliënten als buurtbewoners,
waaronder Yoga en een boekenruildag.
In Schijndel namen medewerkers van de woonvormen het initiatief om een basiscursus NAH voor
mantelzorgers aan te bieden.
Het oude gezegde “Een goede buur is beter dan een verre vriend”, is voor Zonhove van onschatbare
waarde. Een aantal buren van Zonhove, allen lid van de buurtvereniging Gehurterbij, hebben zich
spontaan verenigd in een preventieteam. Zij zijn oproepbaar bij eventuele calamiteiten en houden op
het gebied van veiligheid een oogje in het zeil. Zo lopen verschillende leden ’s avonds een
surveillanceronde als ze de hond uitlaten. Om goed herkenbaar te zijn, zijn deze buurtgenoten in
opvallende oranje jassen gestoken.
Samenwerking
Ook in 2013 ging SWZ samenwerkingsverbanden aan met het doel om het aanbod te verbeteren of
beter bereikbaar te maken voor mensen met een beperking.
In Schijndel werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met Huis en Erf, Laverhof en Dichterbij.
Het doel is om een optimaal aanbod te ontwikkelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De
herontwikkeling van woonvorm De Eekelhof wordt hierin betrokken.
Met “Ambitie” heeft SWZ een sterke formule op het gebied van arbeidsintegratie voor mensen met
lichamelijke beperkingen of NAH. Om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te
kunnen helpen, is de functie nu ondergebracht in een samenwerkingsverband, samen met Cello,
Lunet en ORO. In 2013 erkende het UWV de re-integratietrajecten en de ondersteuning die geboden
wordt. Daardoor kan Ambitie meer mensen helpen.
SWZ neemt deel in een aantal zorgcirkels om de nachtzorg en de beluistering te verbeteren en
efficiënter in te richten.
Ontwikkeling van medewerkers
Ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. SWZ vindt het belangrijk dat medewerkers goed kunnen
inspelen op veranderingen en vernieuwingen. En dat ze zoveel mogelijk hun eigen talenten kunnen
ontplooien. Daarom hebben we ook in 2013 veel aandacht besteed aan leertrajecten.
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In het schooljaar 2013/2014 startte op de locatie Zonhove een pilot Leerafdeling. Hieraan nemen vijf
MBO-studenten verpleegkunde van het Eindhovense Summa College deel. Op de leerplek, in dit
geval een wooneenheid voor zorg en ondersteuning aan cliënten met een zeer intensieve zorgvraag
(Brink 19), gaan stage, werken en leren samen. Doel is de aansluiting tussen onderwijs en
beroepspraktijkvorming te verbeteren. Het leren staat daarbij centraal. Binnen de leerafdeling zijn een
docent van het Summa College en een praktijkopleider van SWZ betrokken.
In de vorm van een pilot is SWZ in 2014 gestart met de functie van “clustermanager in opleiding” voor
zeven kandidaten. Het bieden van zo’n opleidingsplek past in de behoefte van medewerkers om zich
verder te ontplooien. Bovendien geeft het de organisatie mogelijkheden om talent te behouden. De
manager in opleiding werkt zelfstandig maar onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van een
clustermanager. Er zijn twee leertrajecten: intern en extern. In het laatste geval volgt de medewerker
een managementopleiding op minimaal Hbo-niveau.
NAH behandeling
Het behandelaanbod voor mensen met NAH is diffuus. Vaak is niet duidelijk in welke mate
behandelaars echt deskundig zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met NAH. En ook de
financiering van behandelingen “zweeft” vaak tussen de AWBZ en de zorgverzekering. SWZ heeft
daarom samen met vijf andere organisaties, die professionele deskundigheid ambiëren in de
behandeling van mensen met NAH, het initiatief genomen om herkenbare behandeldiensten te
ontwikkelen en hiervoor een landelijke dekking aan te bieden binnen de kaders van de
zorgverzekering. Eind 2013 waren de voorbereidingen zover dat het aanbod voor de doelgroep
gereed was en dat de contouren van de organisatievorm duidelijk werden. In het voorjaar van 2014
wordt de formule in de markt gebracht onder de naam Hersenz (www.hersenz.nl).
Intensieve gezinsbegeleiding bij ouders met NAH
Wanneer een ouder wordt getroffen door niet aangeboren hersenletsel, ontstaat er vaak druk op de
partnerrelatie en het gezinssysteem. Gedrag en emoties kunnen veranderd zijn. Mogelijk is er
lichamelijke achteruitgang. Vaak zijn er problemen met het geheugen, concentratie en communicatie.
De ouder blijkt niet meer op dezelfde manier te functioneren als partner of als vader/moeder. Het
gezinsleven kan hierdoor ernstig worden verstoord. Ook kan dit gevolgen hebben voor het
functioneren op het werk of bij andere activiteiten en mogelijk leiden tot een sociaal isolement.
Kinderen van ouders met NAH kunnen last krijgen van depressiviteit, angstgevoelens en verlies van
zelfrespect. De veranderingen kunnen zo effect hebben op het leven van het hele gezin.
In het verlengde van een onderzoeksproject met Vilans, heeft SWZ een aanbod ontwikkeld voor
intensieve gezinsbegeleiding, waar ook behandelaars bij betrokken zijn. Een traject duurt 1 à 2 jaar en
wordt vergoed vanuit de AWBZ.
Moreel beraad
Een belangrijke taak van de geestelijk verzorger is het bevorderen van het ethisch denken binnen
SWZ. Samen met de ethische commissie werd hiervoor het Moreel Beraad als werkvorm
geïntroduceerd binnen alle lagen van de organisatie. Moreel beraad is een gesprek over een
onduidelijke of ingewikkelde morele kwestie die zich niet vanzelf oplost. De kwestie betreft een moreel
probleem of een moreel dilemma dat opgelost móet worden om goede zorg en dienstverlening te
leveren. Het moreel beraad is een instrument om gestructureerd na te denken. Er wordt een methode
gebruikt met vaste gespreksfasen en er is een gespreksleider(m/v) die het denkproces bewaakt en
bevorderd, maar inhoudelijk niet naar een bepaalde uitkomst stuurt.
Lean
Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, ondermeer omdat knelpunten die veroorzaakt worden door
processen of samenwerking moeilijk opgelost kunnen worden. Ook werd vastgesteld dat de
verbetercultuur op de werkvloer een extra impuls kon gebruiken. Onder de motto’s “niet harder werken
maar slimmer werken” en “van moppercultuur naar verbetercultuur” zijn een aantal medewerkers aan
de slag gegaan met Lean-management. Er is een lean-toolbox opgesteld en er zijn vier pilots gestart:
bestelproces linnengoed, inrichting badkamers, gebruik van het “verbeterbord” en de procedure voor
het testen van urine. De eerste resultaten zijn in het najaar gepresenteerd aan management en
middenkader. Deze waren veelbelovend. Opvallend was ook het enthousiasme van de medewerkers
die bij de pilots betrokken zijn. In 2014 wordt besloten of SWZ het Lean-management wil inbedden in
de organisatie.
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8 Overige informatie
8.1 Marketing
SWZ beschikt 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. Daarnaast wordt informatie over SWZ aangeleverd aan sites die
potentiële cliënten informeren over het zorgaanbod in de regio, zoals de MEEwoonwinkel en
MEEwerkwinkel.
In het kader van het programman “positionering” en het marketing communicatieplan dat wordt
opgesteld, zullen alle marketingtools geëvalueerd worden.
Een werkgroep “social media” heeft een plan uitgewerkt om de nu gebruikte media (facebook,
youtube) beter te beheren en te benutten. Yammer is geïntroduceerd als medium voor interne nice-toknow communicatie.
In 2013 is de website van SWZ vernieuwd en zijn twee nieuwe websites gelanceerd: een aparte
website voor Zonhove (www.zonhove.nl) en een website www.werkenbijswz.nl.
Zonhove heeft een “belanghebbendendag” georganiseerd, waarbij Zonhove zich kon profileren als
centrum voor levensbestendig wonen voor mensen met EMB. Bij deze gelegenheid werd eveneens
een fotoboek uitgegeven dat een mooie weergave is van het dagelijkse leven van onze cliënten “op
Zonhove”. Daarnaast werd de nieuwe folderlijn geïntroduceerd en een tentoonstelling geopend met
kunstwerken van cliënten van SWZ op het gemeentehuis in Son.

8.2 Planning en controle
SWZ maakt gebruik van een planning- en controlecyclus als instrument voor sturing, beheersing en
optimalisatie van de bedrijfsvoering. In 2013 is de planning en controle geëvalueerd. Naar aanleiding
hiervan is besloten om de cyclus verder uit te bouwen en te optimaliseren. Dit heeft ondermeer geleid
tot de volgende aanpassingen.
 De planning- en controlecyclus wordt gestart met een strategische beleidsdag. Deze
beleidsdag gaat vooraf aan het opstellen van de kaderbrief. Aan deze beleidsdag neemt –
behalve het managementteam – ook het middenkader deel (clustermanagers,
afdelingsmanagers, adviseurs) en vertegenwoordigers van ondernemingsraad en
cliëntenraad. Het doel van deze dag is om meer betrokkenheid te krijgen bij de planning- en
controlecyclus in zijn geheel, bij de evaluatie van het gevoerde beleid, de interpretatie van
strategische ontwikkelingen en het uitstippelen van de koers voor het volgende jaar. Het
resultaat van deze dag is een advies aan de Raad van Bestuur voor de vormgeving van de
kaderbrief, als input voor het maken van de jaarplannen.
 Verder is besloten om jaarlijks een “Prinsjesdag” te houden. Op die dag worden de concept
jaarplannen (op MT-niveau) besproken met dezelfde deelnemers als deze aan de strategische
beleidsdag. Het doel van deze Prinsjesdag is om integrale feedback te geven op de
jaarplannen en om gezamenlijk keuzes in prioriteitstelling voor de jaarplannen aan het MT
voor te stellen. Op basis van de resultaten van de Prinsjesdag stelt het MT de speerpunten
voor komend beleidsjaar vast.
 Het format voor het opstellen van de jaarplannen is vereenvoudigd. Er is gekozen voor het
“PKKK-model”. Dat betekent dat doelstellingen en resultaten worden geformuleerd ten
aanzien van productie, kosten, kwaliteit van zorg en dienstverlening, en kwaliteit van arbeid.
 De doelstellen uit het meerjarenbeleidplan voor het betreffende werkjaar worden opgenomen
in de jaarplannen.
 De jaarplannen vormen input voor het opstellen van de begrotingen van de begrotingen.
 Er is afgesproken dat de voortgang van de jaarplannen bewaakt zal worden aan de hand van
monitorinformatie op basis van procesinformatie en tussentijdse resultaten. Per einde
verslagjaar was dit monitorinstrument in ontwikkeling.
In 2014 start een volgende fase in het verbetertraject van de planning- en controlecyclus: de integratie
met het risicomanagement
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8.3 Kwaliteitsbeleid
HKZ-certificering
In het voorjaar van 2013 is SWZ geaudit in het kader van de HKZ. Deze audit is zeer succesvol
verlopen. SWZ is nu volledig HKZ gecertificeerd.
SWZ heeft aangetoond te beantwoorden aan alle kwaliteitseisen die van toepassing zijn op
instellingen voor zorg aan mensen met beperkingen. Externe stakeholders en toezichthouders
hechten hier veel belang aan.
Klachten
In 2013 zijn elf klachten ingediend door cliënten. Dit zijn vier klachten meer ten opzichte van het
voorgaande jaar. Eén klacht is ingetrokken voordat zij behandeld werd, acht klachten zijn behandeld
in de lijn en drie klachten door de externe klachtencommissie. De klachten hadden betrekking op
bejegening/ communicatie (3x), zorgverlening (6x), inzet personeel (2x). Zij werden allemaal naar
tevredenheid opgelost.
Cliënttevredenheidmeting
Nadat in 2012 een pilot was uitgevoerd, heeft SWZ in 2013 bij alle intramurale cliënten hun ervaringen
gemeten aan de hand van het instrument ‘Ben Ik Tevreden’. 82% van de 325 cliënten werkten hier
aan mee. De uitkomsten bij elke cliënt worden meegenomen in het Persoonlijk Plan. De resultaten zijn
besproken met de regiomanagers, die elk binnen de eigen regio verbetermaatregelen zullen opstellen.
Ook de cliëntenraad heeft kennis genomen van de resultaten en denkt mee over de verbeterplannen.

8.4 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 operationele zin wordt de capaciteitsmanagement gerealiseerd met de hulp van het roostersysteem
Harmony, dat sinds 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 in 2013 een nieuw
personeelsinformatiesysteem operationeel geworden,met name Youforce van Raet. Progressief
worden alle functionaliteiten hiervan geïmplementeerd.
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.
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8.6 Automatisering
Beheer
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 2013 is een onderzoek gestart naar de mate waarin deze
structuur toekomstbestendig is en wat mogelijke alternatieven zijn.
Beluistering en zorgalarmering
In 2013 is de zorgalarmering van een aantal locaties – in een aantal gevallen bij wijze van proef –
aangesloten aan een regionaal netwerk.
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9 Toekomstparagraaf
9.1 Meerjarenbeleid
Het bijgestelde meerjarenbeleidplan (zie paragraaf 1.6) loopt nog tot en met 2015. De doelstellingen
worden geïntegreerd in de planning- en controlecyclus en op deze wijze ook gemonitored. De
programmamanagers houden zo overzicht op de voortgang. Het beeld geeft aan dat SWZ op koers is
om de doelstellingen te halen.

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 EMB. Het project wordt uitgevoerd met ondersteuning en onder regie van
een extern bureau. De stand van zaken is vermeld in paragraaf 1.6.
De Taskforce WMO heeft een netwerkstructuur opgezet, waarin contacten met gemeenten en
potentiële samenwerkingspartners in kaart worden gebracht. Ook wordt zoveel mogelijk
geparticipeerd in lokale initiatieven en netwerken.

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. De voorbereidingen om tot daadwerkelijke herbouw te kunnen overgaan
worden gecontinueerd, maar de uiteindelijke beslissing zal pas genomen worden nadat voldoende
duidelijk is hoe de financiële positie en de vastgoedsituatie van SWZ zal zijn, na invoering van de
transities voor de langdurige zorg,

9.5 Personeelsperspectief
Hervormingen langdurige zorg
De ontwikkelingen rondom de hervormingen van de langdurige zorg 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 verlies van werkgelegenheid. SWZ heeft
hiervoor scenario’s uitgewerkt en zal in 2014 een sociaal plan opstellen, waarin rechten van
medewerkers geregeld zijn. SWZ wil maatregelen nemen die de arbeidsmobiliteit bevorderen en de
mogelijkheid bieden om medewerkers zo nodig te begeleiden van werk naar werk.
Strategische personeelsplanning
Zoals aangegeven in paragraaf 1.6 zullen de uitkomsten van de strategische personeelsplanning
afhankelijk zijn van de uitkomsten van de transities voor SWZ. In 2014 wordt de strategische
personeelsplanning voor Regio NOB/ZOB opgesteld. Verwacht wordt dat pas in 2015 de definitieve
uitvoering van de maatregelen zal plaatsvinden.
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1 JAARREKENING
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1 JAARREKENING
1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1
2
3

0
15.906.002
0
15.906.002

0
16.839.744
0
16.839.744

4
5
6
7
8

0
0
1.018.206
0
9.912.713
10.930.920

0
1.155.328
830.633
0
6.752.099
8.738.060

26.836.922

25.577.804

31-dec-13
€

31-dec-12
€

8.097.404
73.922
8.171.326

6.768.232
73.922
6.842.154

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

3.684.883

2.150.505

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

11

6.497.936

9.400.060

5
12

432.620
8.050.156

0
7.185.085

26.836.922

25.577.804

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.

2013
€

2012
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

15

38.158.583

38.781.094

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16

2.240.475

2.219.148

Subsidies

17

146.417

173.758

Overige bedrijfsopbrengsten

18

826.339

472.526

41.371.814

41.646.525

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

24.557.735

24.634.698

Afschrijvingen op materiële vaste activa

20

2.185.734

2.234.660

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

0

0

Overige bedrijfskosten

22

12.966.782

12.518.315

Som der bedrijfslasten

39.710.251

39.387.672

BEDRIJFSRESULTAAT

1.661.562

2.258.853

-332.391

-383.131

1.329.172

1.875.722

0
0
0

0
0
0

1.329.172

1.875.722

2013
€

2012
€

1.329.172

1.875.722

1.329.172

1.875.722

Financiële baten en lasten
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RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat

24
24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€

2013
€

€

2012
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

1.661.562

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

2.185.734
1.534.378

2.258.853

2.234.660
34.640
3.720.112

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

0
-187.573
1.587.948
-653.830

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

0
248.234
-896.594
1.030.916
746.546

382.556

6.128.220

4.910.709

96.129
-428.520
0

Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.269.300

81.039
-464.169
0
-332.391

-383.130

5.795.830

4.527.579

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

-1.251.991
0
0

-981.647
0
0
-1.251.991

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-981.647

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

0
-1.383.222

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-633.222
-1.383.222

-633.222

Mutatie geldmiddelen

3.160.616

2.912.710

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december

6.752.099
9.912.713

3.839.388
6.752.099
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.1 Algemeen
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
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.

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

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van
het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van
de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.
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.
De (financiële) effecten van de NHC-financiering extern en intern zijn beoordeeld, waarbij er uit de NHC-berekening
voortvloeide dat er geen impairment noodzakelijk wordt geacht.
In verband met de invoering van de WMO zijn in 2013 alle huurcontracten getoetst op impairment. Voor alle
langlopende huurcontracten is een risico inschatting gemaakt, deze vormt de basis voor de nieuwe voorziening
impairment op huren.
Voor Zonhove is een versnelde afschrijving opgenomen in verband met beoogde nieuwbouw.

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond
van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Voorziening afvloeiïngsregeling
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.
Voorziening jubileumverplichtingen
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.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening Langdurig Zieken is gevormd voor medewerkers die naar verwachting langdurig ziek zijn en niet
terugkeren in het arbeidsproces.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
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 55jarige leeftijd. Het jaarrecht is opgenomen tot en met het verslagjaar.
Voorziening groot onderhoud
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.
Voorziening impairment op huren
De voorziening impairment op huren wordt gevormd om het risico op verlieslatende langlopende huurcontracten op
WMO gerealteerde huisvesting te ondervangen.
Voorziening transitie WMO
Deze voorziening bestaat uit wachtgelden, een omscholingsprogramma, de projectleider WMO en de
programmamanager WMO.

Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds 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.

Pensioenen
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. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is
ultimo december 2013 109%. 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.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

13.282.199
515.533
2.108.271

14.503.794
77.938
2.258.013

Totaal materiële vaste activa

15.906.002

16.839.744

2013
€

2012
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: versnelde afschrijvingen
Af: extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

16.839.744
1.251.991
0
1.718.325
467.409
0
0
0

18.092.757
981.647
0
1.767.251
467.409
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

15.906.002

16.839.744

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

Toelichting:
De versnelde afschrijving betreft de versnelde afschrijving Zonhove in verband met beoogde nieuwbouw.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht in bijlage B.
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 bijlage C.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

2013
€

2012
€

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

1.155.328

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

0

1.155.328

2013
€

2012
€

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

432.620

0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

432.620

0

Schulden uit hoofde van bekostiging:

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot
t/m 2010
€

2011
€

2012
€

Saldo per 1 januari

0

312.126

843.201

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

59.827
-371.953
-312.126

25.020
-868.221
-843.201

-432.620
0
0
-432.620

-432.620
84.847
-1.240.174
-1.587.947

Saldo per 31 december

0

0

0

-432.620

-432.620

Stadium van vaststelling (per erkenning):

C

C

C

2013
€

totaal
€
1.155.327

A

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

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
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2012
€

0
432.620
-432.620

1.155.328
0
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil

2013
€

2012
€

38.073.736
38.506.356

38.781.094
37.978.476

-432.620

802.618

2013
€

2012
€

380.805
17.553
338.701
281.147

237.750
14.818
329.331
248.734

1.018.206

830.633

Toelichting:

6. Overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Totaal overige vorderingen

Toelichting:
De debiteurenpositie 2013 bestaat voor € 159.000 uit gefactureerde opbrengsten revalidatiecentrum, die in 2014 zijn
betaald. Deze post stond in 2012 onder nog te ontvangen bedragen a € 217.000. In 2013 bestaat de post nog te
ontvangen bedragen voor een groot deel uit teveel betaalde premie WAO/WIA en nog te ontvangen rente op de
spaarrekening.
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 8.397.

8. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Bankrekeningen
Kassen

9.890.918
21.795

6.734.549
17.549

Totaal liquide middelen

9.912.713

6.752.099

Toelichting:
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
9. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2013
€

2012
€

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

8.097.404
73.922

6.768.232
73.922

Totaal eigen vermogen

8.171.326

6.842.154

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Reserve aanvaardbare kosten:

6.768.232

1.329.172

0

8.097.404

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

6.768.232

1.329.172

0

8.097.404

Saldo per
1-jan-2013
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2013
€

Algemene reserves:

73.922

0

0

73.922

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

73.922

0

0

73.922

Het verloop is als volgt weer te geven:

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
10. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening afvloeiingsregeling
Voorziening jubileumverplichtingen
Voorziening langdurig zieken
Voorziening persoonlijk budget levensfase
Voorziening groot onderhoud
Voorziening impairment op huren
Voorziening transitie WMO
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2013
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2013
€

42.332
399.390
221.606
911.959
575.218
0
0

0
0
0
439.696
254.755
745.000
375.000

33.865
0
0
0
0
0
0

0
73.817
172.391
0
0
0
0

8.467
325.573
49.215
1.351.655
829.973
745.000
375.000

2.150.505

1.814.451

33.865

246.208

3.684.883

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2013
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

8.467
3.676.416

Toelichting per categorie voorziening:
De dotatie aan de voorziening jubileumverplichtingen bestaat uit jubileumuitkeringen voor langjarige dienstverbanden.
De voorziening langdurig zieken is opgenomen voor medewerkers die minimaal drie maanden ziek zijn. Per saldo is deze
voorziening lager dan 2012 doordat er minder medewerkers langdurig ziek zijn. Ook het algehele ziekteverzuimpercentage
is ten opzichte van 2012 gedaald van 5% naar 4%.
De dotatie aan de voorziening persoonlijk budget levensfase is gevolg van een toename van opgebouwde uren.
Dit is onder andere het gevolg van een CAO bepaling waarin de jaarlijkse PBL-uren per fte zijn uitgebreid van 52 uur in 2012
naar 57 uur in 2013. In de voorziening is een post van € 173.000 opgenomen uit hoofde van een CAO verplichting in het
kader van de overgangsregeling 45+.
De dotatie voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het lange termijn onderhoudsplan.
De voorziening impairment op huren is getroffen om het risico op verlieslatende langlopende huurcontracten op WMO
gerelateerde huisvesting te ondervangen.
Deze voorziening transitie WMO bestaat uit wachtgelden, een omscholingsprogramma, de projectleider WMO en de
programmamanager WMO.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

2013
€

2012
€

Schulden aan banken

6.497.936

9.400.060

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

6.497.936

9.400.060

2013
€

2012
€

10.783.282
0
1.383.222

11.416.504
0
633.222

Stand per 31 december

9.400.060

10.783.282

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

2.902.123

1.383.222

Stand langlopende schulden per 31 december

6.497.936

9.400.060

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

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

2.902.123
6.497.936
4.928.666

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 2013 een negatieve marktwaarde van respectievelijk
€ 77.163 en € 184.979 als gevolg van de gedaalde marktrente. Dit is een verbetering ten opzichte van 2012.
Voor de kredietfaciliteiten van ING Bank gelden de volgende zekerheden en convenants:
- hypotheek met een oorspronkelijke hoofdsom van € 2,9 miljoen en € 1,4 miljoen op respectievelijk het onroerend goed
Tonnaerstraat Eindhoven en nieuwstraat Son;
- negative pledge/pari passu en cross default verklaring.
In 2013 is een lening van de ING ter waarde van € 750.000 geheel afgelost wegens einde looptijd.
In 2014 bereikt de lening van Aegon het einde van de looptijd waardoor het resterende bedrag van € 2.495.791 afgelost
moet worden.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
12. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te betalen kosten:
Vooruitontvangen opbrengsten:

1.168.412
2.902.123
924.124
233.678
367.016
806.296
195.203
1.356.454
96.850

1.134.359
1.383.222
992.023
458.078
523.865
810.336
198.087
1.576.552
108.563

Totaal overige kortlopende schulden

8.050.156

7.185.085

Toelichting:
In de aflossingsverplichtingen langlopende leningen is de in 2014 aflopende Aegon lening opgenomen ter waarde van
€ 2.495.791.
Onder nog te betalen kosten is een post van € 400.000 opgenomen in verband met outsourcing ICT. Er is momenteel sprake van
achterstallig onderhoud waardoor op korte termijn extra kosten gemaakt moeten worden.
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank is in 2013 ongewijzigd ten opzichte van 2012 en bedraagt per 31 december
2013 € 1,0 miljoen en de rente EURIBOR plus 1,3%.

13. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in 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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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

14. Niet in de balans opgenomen regelingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven:

2013
€

2012
€

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar

6.597.823
168.244
92.345
29.091

6.646.751
110.244
90.064
249.236

Beschikbare investeringsruimte 31 december

6.829.321

6.597.823

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
Toelichting:

Huur en lease verplichtingen

Huur gebouwen
Lease auto's
Leasecontract print-copiers
Leasecontract ICT

Stand per 1
januari 2013

Nieuw

Beëindigd

37
5

0
0

1
0

Stand per 31
december
2013
36
5

1
1

0
0

0
0

1
1

TOTAAL
Bankgaranties

Verplichting
2014
2.207.974
28.452
99.479
77.274
2.413.179

4

0

0

4

(*) De huur contracten variëren in looptijd van onbepaalde tijd tot 20 jr. met verschillende opzegtermijnen.
Binnen de periode van 5 jaar zijn 28 huurcontracten te heroverwegen met een jaarlijkse huurlast van ongeveer 1,9 mln.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

2013
€

€

38.821.677

- ZZP
- Extramurale zorgprestaties
- Dagbesteding en vervoer
- Overig
Subtotaal productieafspraken

-628.092
277.368
-372.370
-462.600

- Nacalculatie vervoerskosten
- Meerzorg
- Normatieve kapitaalslasten
Subtotaal productie gerelateerd

-344.021
159.606
478.147

- Nacalculeerbaar
- Niet nacalculeerbaar
Subtotaal kapitaalslasten

-236.196
380.217

35.221.624
1.843.759
306.102
128.951
370.030

-1.185.694

2.648.842
943
70.388
403.821

293.732

Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Vooruitontvangen
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)

475.152
168.160
307.899

144.021

476.059

38.073.736

38.821.677

84.847
0

67.980
-108.563

38.158.583

38.781.094

Toelichting:
De ZZP opbrengsten zijn in 2013 gedaald als gevolg van het vervallen van de intensiveringsmiddelen 2012.
De post dagbesteding en vervoer is in 2013 lager dan 2012 vanwege een daling van de vervoerstarieven.
De post nacalculatie vervoerskosten is in 2013 komen te vervallen.
In 2013 is de normatieve huisvestingcomponent gestegen van 10% naar 20%, de nacalculeerbare kapitaallasten
zijn gedaald van 90% naar 80%.
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1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
15. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen

0
38.158.583
0

0
38.781.094
0

Totaal

38.158.583

38.781.094

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het
voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12.

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en
opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Onderaannemerschap
Tandheelkundige zorg
1e lijnszorg behandelaren

556.447
11.491

665.777
20.190

1.366.494
214.076
71.074
20.893

1.172.843
226.821
85.947
47.571

Totaal

2.240.475

2.219.148

Toelichting:
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen betreft de inzet van behandelaren ten behoeve van het revalidatiecentrum en de
Emilliusschool. De activiteiten in opdracht van het revalidatiecentrum nemen af.

17. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

134.084
12.333

139.042
34.715

Totaal

146.417

173.758

Toelichting:
De Rijkssubsidies betreffen het opleidingsfonds en het stagefonds.
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1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Overige dienstverlening
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Verhuur
Detachering
Energiebelasting

267.274

274.865

98.907
88.559
371.598

97.954
99.706
0

Totaal

826.339

472.526

Toelichting:
De post overige dienstverlening betreft opbrengst verkopen van de activiteitencentra, het bezoekersrestaurant en de lunchroom.
SWZ heeft in 2013 voor de jaren 2003-2011 een teruggave ontvangen van betaalde energiebelasting.
In 2012 is de regelgeving veranderd waardoor SWZ vanaf 2012 geen aanspraak meer kan maken op deze regeling.

LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Mutatie voorzieningen
Andere personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

18.709.790
2.488.935
1.572.561
534.623
797.729
24.103.639
454.096

18.547.129
2.493.916
1.527.822
-40.578
1.038.506
23.566.795
1.067.903

Totaal personeelskosten

24.557.735

24.634.698

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemene en administratieve functies
Hotelfuncties
Clientgebonden functies
Terrein- en gebouwgebonden functies

59
19
416
4

57
21
431
4

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

498

513

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De in 2012 beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van langdurige zorg zijn in
2013 komen te vervallen. Dit heeft een reductie in personele formatie tot gevolg gehad.
Tegenover deze formatiereductie staat een stijging in de gemiddelde personeelskosten vanwege CAO loonstijging en
anciëniteitseffect.
In 2013 zijn de personeelsgerelateerde voorzieningen toegenomen, met name als gevolg van de voorzieningen transitie WMO en
PBL. Daarnaast is de vrijval van de voorziening langdurig zieken in 2012 hoger dan in 2013.
De kosten PNIL zijn in 2013 gedaald vanwege een reductie van inhuur direct clientgebonden interimpersoneel, daarnaast zijn in de
loop van 2012 diverse functies binnen F&I ingevuld door vaste formatie.
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LASTEN
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
2.185.734

0
2.234.660

Totaal afschrijvingen

2.185.734

2.234.660

753.139

753.139

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa

Toelichting:
Vanaf 2012 is een versnelde afschrijving Zonhove opgenomen ter waarde van € 467.000. Deze post is gebaseerd op de
beoogde nieuwbouw.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.185.734
753.139

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

562.480
428.138
517.080
210.627
1.718.325

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
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22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2013
€

2012
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.007.879
2.189.759
1.600.003

4.391.798
2.748.177
1.264.552

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

982.721
396.599
370.990
46.267
1.796.577

918.361
308.472
406.811
45.898
1.679.541

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

2.372.809
999.755

2.334.246
100.000

12.966.782

12.518.315

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De post voedingsmiddelen en hotelmatige kosten is lager vanwege een afname van de kosten voor clientenvervoer.
De algemene kosten zijn gedaald omdat ultimo 2012 diverse kortlopende voorzieningen zijn getroffen voor eenmalige
projecten die in 2013 zijn uitgevoerd. Ultimo 2013 zijn er minder projecten voor het komende jaar voorzien.
Voor het project outsourcing ICT is nog wel een kortlopende voorziening getroffen ter waarde van € 400.000.
De clientgebonden kosten zijn hoger vanwege meer kosten hulpmiddelen en andere materialen, daarnaast nemen de kosten voor
uitbestede zorg toe, onder andere vanwege samenwerkingsverbanden op het gebied van nachtzorg.
De dotatie voorzieningen 2013 betreft € 254.755 aan groot onderhoud en € 745.000 ten behoeve van impairment op huren.

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

2013
€

2012
€

Rentebaten
Rentelasten

96.129
-428.520

81.039
-464.169

Totaal financiële baten en lasten

-332.391

-383.131

2013
€

2012
€

Buitengewone baten
Buitengewone lasten

0
0

0
0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

Toelichting:
Als gevolg van de gunstige liquiditeitspositie zijn de rentebaten hoger dan in 2012.
De rentelasten zijn lager door het aflossen van een leningdeel.

24. Buitengewone baten en lasten
De specificatie is als volgt:
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25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst
van uw organisatie
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
Welke salarisregeling is toegepast?
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in
natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

J. Cath
1-2-2009
ja

onbep. Tijd
NVZD
100%
152.186

6.922
4.105

15.408

178.621

Toelichting:
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad
van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)

Drs. S.
Gerritsen

Mr. J.M. van
Luyck

1-10-2006

22-11-2007

ja

nee

Voorzitter RvT
Onderwijs Service
Groep (OSG)
Arnhem vanaf
01.01.2011

G.J. Mienis

14-9-2007

nee

Voorzitter Stichting
Vermogens-beheer
Cliënten Prisma te
Udenhout

J.P.J. van den
Broek RA

11-6-2010

nee
Vicevoorzitter en lid
Commissie Zorg
van Stichting
ServiceResidentie
Molenwijck te Loon
op Zand

Voorzitter Stichting
Culturele Centra
Oisterwijk en
Moergestel
Lid Raad van
Toezicht Stichting
Roges

4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Naam
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad
van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)

11.250
11.250

C.Lasonder
MHA

7.500
7.500

Ing. F.C.P. van
Dijk MFM

20-5-2010

20-5-2010

nee

nee

Raad van Advies
Movimento

Lid Raad van
Toezicht Stichting
Dorus te Schijndel

Lid Raad van
Toezicht Revant

4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

7.500
7.500

Toelichting:
Dhr. G. J. Mienis stopt per per 20 maart 2014 als lid van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft besloten het aantal leden terug te brengen van 6 naar 5.
De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
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26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

6
7
8
9
10
11

Bestuurder
1-feb-09
100%
152.186
0
152.186
4.105
6.922
15.408
0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

178.621

12

162.302

Beloning 2012

Toelichting:
De bezoldiging van de bestuurder is lager dan de WNT norm, deze norm is in 2013 € 228.599.
De verwachting is dat de norm de komende jaren wordt verlaagd. Gegeven deze ontwikkeling zijn de Raad van Toezicht en
de bestuurder overeengekomen om de jaarlijkse indexering van het inkomen vanaf 2014 voorlopig niet toe te passen totdat
het nieuwe norminkomen is bereikt.

27. Honoraria accountant

2013
€

2012
€

39.074
877
3.030
1.643

53.146
3.604
34.850
3.182

44.624

94.782

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:
1
2
3
4

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

Totaal honoraria accountant

28. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Mw. J.W.E. Cath

W.G.
Dhr. Drs. S. Gerritsen

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

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

W.G.
Dhr. Ing. F.C.P. van Dijk

W.G.
Mw. C. Lasonder
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2 OVERIGE GEGEVENS
2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting SWZ heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering
van 19 mei 2014.
De raad van toezicht van de Stichting SWZ heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering
van 22 mei 2014.
2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 21, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
SWZ.
2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.
2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

2.5 Nevenvestigingen
Stichting SWZ heeft geen nevenvestigingen.
2.6 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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BIJLAGE
A Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€
AEGON
ING 126 maanden/872
ING 240 maanden/023
SNS v/h Concordia lev.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
ING 65.06.61.850
ING 65.06.52.843 Tonnaerstraat
Totaal

19-okt-94
1-dec-02
1-jul-04
15-aug-89
12-jun-97
3-okt-11
3-okt-11

6.806.703
20 jaar
lineair
750.000 126 maanden einde looptijd
1.300.000 240 maanden lineair
1.570.080
30 jaar
lineair
3.570.343
40 jaar
lineair
1.400.000
17,5 jaar
lineair
2.900.000
25 jaar
lineair

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2012
2013
%
4,18%
4,99%
4,58%
3,10%
4,77%
2,68%
2,68%

€
2.722.681
750.000
763.750
280.386
2.231.464
1.280.000
2.755.000
10.783.282

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2013
over 5 jaar
2013

€
0
0
0
0
0
0
0
0

€
226.890
750.000
65.000
56.074
89.259
80.000
116.000
1.383.222
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€
2.495.791
0
698.750
224.313
2.142.206
1.200.000
2.639.000
9.400.060

Resterende
looptijd in Aflos-sings- Aflos-sing
jaren eind
wijze
2014
2013

€
0
0
373.750
0
1.695.916
800.000
2.059.000
4.928.666

Gestelde
zekerheden

€
0
0
11
4
24
15
23

jaarlijks
einde looptijd
kwartaal
jaarlijks
jaarlijks
kwartaal
kwartaal

2.495.791
0
65.000
56.074
89.259
80.000
116.000
2.902.123

overheidsgarantie
Geen
Geen
overheidsgarantie
overheidsgarantie
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht
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B MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting

Machines en
installaties

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa

€

€

€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

29.842.460
0
15.338.668

2.904.829
0
2.213.161

3.518.490
0
1.874.206

Boekwaarde per 1 januari 2013

14.503.792

691.668

1.644.284

263.998

6.927
0
183.062

981.066
0
517.080

1.251.991
0
1.718.325
467.409
0

310.076
0
310.076

1.070.700
0
1.070.700

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- versnelde afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

1.018.182
467.409
0

151.738
151.738

€

Totaal
€

36.265.779
0
19.426.035
0

0

0

608.886
0
608.886

€

16.839.744

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-1.221.593

-176.135

463.986

0

0

-933.742

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

29.954.719
0
16.672.521

2.302.870
0
1.787.337

4.189.481
0
2.081.210

0
0
0

0
0
0

36.447.070
0
20.541.068

Boekwaarde per 31 december 2013

13.282.199

515.533

2.108.271

0

0

15.906.002

Afschrijvingspercentage
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C MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
C.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013

Subtotaal
vergunning
€

Totaal

0
0
0

1.306.386
0
139.493

0
0
0

21.561.362
0
13.754.951

36.265.779
0
19.426.035

0

1.166.893

0

7.806.411

16.839.744

0
0
562.480
467.409
0

1.251.991
0
1.718.325
467.409
0

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

0
0
0

1.070.700
0
1.070.700

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-4.766

-714.150

-172.171

-90.582

-48.220

0

-562.480

-933.742

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

1.306.386
0
139.493

2.152.093
0
2.147.962

13.232.801
0
9.114.560

1.721.712
0
860.856

2.193.925
0
1.597.242

954.445
0
924.727

0
0
0

21.561.362
0
14.784.840

36.447.070
0
20.541.068

Boekwaarde per 31 december 2013

0

1.166.893

4.131

4.118.241

860.856

596.683

29.718

0

6.776.522

15.906.002

0,0%

5,0%

2% - 2,5%

10,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- versnelde afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Afschrijvingspercentage

€

Semi perm.
gebouwen
€

Verbouwingen
€

2.152.093
0
2.143.196

13.232.801
0
8.400.410

1.721.712
0
688.685

2.193.925
0
1.506.660

954.445
0
876.507

8.897

4.832.391

1.033.027

687.265

77.938

4.766

246.741
467.409
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172.171

90.582

Installaties Onderhanden
Projecten
€
€

48.220

€
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C MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
C.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.819.667
0
1.431.598

0
0
0

3.819.667
0
1.431.598

2.262.536
0
906.910

0
0
0

2.262.536
0
906.910

6.082.203
0
2.338.508

Boekwaarde per 1 januari 2013

2.388.069

0

2.388.069

1.355.626

0

1.355.626

3.743.695

0
0
190.659

263.998

263.998
0
237.478

263.998
0
428.138

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

0
0
0

151.738
151.738

151.738
0
151.738

151.738
0
151.738

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

190.659

237.478

Subtotaal

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€

0

0

0
0
0
0

-190.659

0

-190.659

26.519

0

26.519

-164.140

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.819.667
0
1.622.257

0
0
0

3.819.667
0
1.622.257

2.374.795
0
992.650

0
0
0

2.374.795
0
992.650

6.194.462
0
2.614.907

Boekwaarde per 31 december 2013

2.197.410

0

2.197.410

1.382.145

0

1.382.145

3.579.555

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

5,0%

10,0%
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C MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
C.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Automatisering
€

Subtotaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.087.763
0
1.602.473

11.600
0
8.800

419.127
0
262.933

3.518.490
0
1.874.206

Boekwaarde per 1 januari 2013

1.485.290

2.800

156.194

1.644.284

448.836

981.066
0
517.080

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

532.230
349.232

700

167.148

110.710

199.366

110.710

199.366

310.076
0
310.076

0

0

0

0
0
0
0

182.998

-700

281.688

463.986

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.509.283
0
1.840.995

11.600
0
9.500

668.597
0
230.715

4.189.481
0
2.081.210

Boekwaarde per 31 december 2013

1.668.289

2.100

437.882

2.108.271

10,0%

20,0%

25,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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C MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
C.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.011.987
0
0

Boekwaarde per 1 januari 2013

1.011.987

Subtotaal
Kleinschalige
Installaties Onderhanden
woonvoorProjecten
zieningen
€
€
€

€

Semi perm.
gebouwen
€

Verbouwingen
€

0
0
0

1.877.013
0
99.065

0
0
0

264.340
0
22.651

1.950.384
0
1.336.654

0
0
0

5.103.724
0
1.458.370

0

1.777.948

0

241.689

613.730

0

3.645.354

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

6.927
62.567

13.217

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

6.927
0
210.627

134.842

608.886
608.886

608.886
0
608.886

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-62.567

0

-13.217

-127.915

0

-203.700

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.011.987
0
0

0
0
0

1.877.013
0
161.632

0
0
0

264.340
0
35.868

1.348.425
0
862.611

0
0
0

4.501.765
0
1.060.111

Boekwaarde per 31 december 2013

1.011.987

0

1.715.381

0

228.472

485.815

0

3.441.654

5,0%

10,0%

Afschrijvingspercentage

0,0%

3,3%
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