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2

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Amaliazorg.
Met dit jaarverslag legt de directeur-bestuurder vanuit de Raad van Bestuur verantwoording
af over de resultaten van het jaar 2018. Dit betreft het resultaat van Stichting Amaliazorg
inclusief haar 100% deelneming Amalia Thuis B.V. en het geconsolideerde resultaat inclusief
Stichting Amaliawonen. In het verslagjaar was de heer Peter Tijssen als directeur-bestuurder
werkzaam. In december werd zijn positie waargenomen door de heer Henri Stals, tevens
controller van onze organisatie.
Als lezer vindt u informatie over de kwaliteit van zorg, zowel intramuraal als extramuraal, de
geregistreerde zorg (productie), de kwaliteit van arbeid, de werkgebieden van Amaliazorg, de
belangrijkste samenwerkingspartners, de wijze waarop de Zorgbrede Governance Code is
toegepast, de samenwerking met de medezeggenschap en de resultaten op het gebied van
het meerjarenbeleid. Ook dit keer is hierbij weer verslag gedaan conform de eisen van het
landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Amaliazorg zet zich ervoor in om, met respect voor en trouw aan haar oorsprong vanuit de
Congregaties, oudere mensen een liefdevolle en goede oude dag te bezorgen. Amaliazorg
werkt vanuit vertrouwen in elkaar, waarbij een goede sfeer van werken en professionele
houding in de zorg, uitgangspunten zijn.
Het jaar 2018 was voor Amaliazorg geen gemakkelijk jaar. Niet alleen was er sprake van een
negatief financieel resultaat, maar er was ook een te hoog verloop onder de medewerkers.
Momenteel worden er maatregelen genomen om beide aspecten bij te sturen. Medewerkers
die afscheid nemen wordt voortaan gestructureerd naar hun reden van vertrek gevraagd.
Ook dat hoort bij kwaliteitsbeleid en goed werkgeverschap, zoals Amaliazorg dat voorstaat.
Zorg is mensenwerk. Alleen door de grote inzet van medewerkers en vrijwilligers is het
mogelijk om te doen wat we willen, goede zorg en een prettig verblijf organiseren voor de
mensen die dat vragen en nodig hebben. Tijdens zes recente medewerkersbijeenkomsten
bleek nog eens hoe graag medewerkers bij Amaliazorg werken om onze oudere bewoners
liefdevolle zorg en een goede oude dag te bieden! En op een recente familieavond bleek
hoezeer familieleden tevreden zijn over de wijze waarop wij hun dierbaren familieleden
aandacht en zorg bieden. Dat was fijn om terug te horen. Want daar doen wij het voor met
elkaar!
Ik wil hierbij, mede namens Raad van Toezicht en het Managementteam, al onze
medewerkers en vrijwilligers dan ook complimenteren voor hun inzet en grote betrokkenheid
bij Amaliazorg en haar bewoners in dit verslagjaar 2018!
Jack Thiadens
directeur- bestuurder Amaliazorg a.i.

3

1.

Uitgangspunten van de verslaggeving

Amaliazorg vindt het van groot belang zich op een open en transparante wijze te
verantwoorden en op uitgebreide wijze duidelijk te maken op welke manier uitvoering wordt
gegeven aan haar taken. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan over de resultaten van het
jaar 2018.
In het voorliggende document is het maatschappelijk verslag en de jaarrekening van
Amaliazorg opgenomen.
In het maatschappelijk verslag worden de uitgangspunten van de verslaglegging en het
profiel van de organisatie weergegeven. Ook wordt aangeven hoe Amaliazorg wordt
bestuurd en hoe haar beleid is, zowel het algemene beleid, het kwaliteitsbeleid, het
personeelsbeleid als het financiële beleid.
De indeling zoals die door het ministerie van VWS is voorgeschreven voor de
jaarverantwoording zorginstellingen 2011 is als inhoudsopgave gehanteerd en gecombineerd
met de eisen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit 2017.
Het doel van het jaardocument is meervoudig. Naast het afleggen van de maatschappelijke
verantwoording wordt beoogd op een uniforme wijze transparant onze verantwoording af te
leggen naar de belanghebbenden. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan
alle wettelijke verplichtingen rondom informatieverstrekking.
Het jaardocument is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad
van Toezicht. Het jaardocument is gepubliceerd op de website van het CIBG
www.jaarverslagenzorg.nl, het ministerie van VWS en onze eigen website
www.amaliazorg.nl. Hiermee is het jaardocument voor elke belangstellende toegankelijk.
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2.

Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam rechtspersoon
Bezoekadres
Postadres
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer NZa
- Kempenhaeve
- Hof van Bluyssen
- Blijendaal

:
:
:
:
:
:

Stichting Amaliazorg
Koestraat 37, 5688 AG
Postbus 220, 5688 ZL
Oirschot
0499-365959
300-720

Identificatienummer NZa
- Catharinenberg
- Van Haarenstaete

:

300-722

Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

:
:
:

17200931
directiesecretariaat@amaliazorg.nl
www.amaliazorg.nl

Naam rechtspersoon
:
AmaliaThuis B.V. (*)
Bezoekadres
:
Koestraat 37, 5688 AG
Postadres
:
Postbus 220, 5688 ZL
Plaats
:
Oirschot
Telefoonnummer
:
0499-365959
Kamer van Koophandel
:
63779978
E-mailadres
:
directiesecretariaat@amaliazorg.nl
Internetpagina
:
www.amaliazorg.nl
(*) Stichting Amaliazorg is enig aandeelhouder

Naam rechtspersoon
Bezoekadres
Postadres
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

:
:
:
:
:
:
:
:

Stichting Amaliawonen
Koestraat 37, 5688 AG
Postbus 220, 5688 ZL
Oirschot
0499-365959
41090803
directiesecretariaat@amaliazorg.nl
www.amaliazorg.nl
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2.2 Structuur van het concern
2.2.1 Algemeen / rechtsvorm
Amaliazorg is voortgekomen uit congregaties en ontstaan uit een fusie. Ze vindt haar
bestaansrecht uit een fusie tussen stichting Amalia van Solms en de stichting
Franciscanessen van de Heilige Antonius van Padua in Asten en de integratie van het
kloosterverzorgingshuis van zusters Ongeschoeide Karmelietessen (o.c.d.).
Amaliazorg is een stichting die zich inspant het immateriële erfgoed van congregaties te
laten voortbestaan in haar organisatie.
De stichting heeft ten doel:
Het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en
andere daaraan te relateren vormen van dienstverlening aan personen in
behuizingen, door de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en/of
verenigingen en instanties gesticht, geëxploiteerd en/of beheerd, een en ander
zonder winstoogmerk.
Het stimuleren, instellen en/of verzorgen en exploiteren van die voorzieningen, die
nodig zijn voor het beleven van een met de mogelijkheden, met de identiteit, en met
de leeftijd van de doelgroepen overeenstemmende zinvolle levensperiode zulks in de
ruimste zin van het woord.
Bij de verwezenlijking van het doel streeft de stichting na, te werken vanuit een christelijke
levenshouding. De stichting werkt daarbij tevens vanuit een openheid voor ieders eigen
beleving en ieders eigen levensbeschouwing, ten opzichte van ieders eigen identiteit,
evenals aan een sfeer waarin bestaansvragen van een ieder - cliënt en personeel – aan de
orde kunnen komen.
Op 29 december 1987 is de Stichting Amaliawonen (voorheen Stefanie Stichting) opgericht.
De Stichting stelt zich ten doel, met behoud van eigen zelfstandigheid al dan niet in
samenwerking met andere rechts- en natuurlijke personen: het verwerven, het tot stand
brengen, het ter huur aanbieden, het in stand houden en het exploiteren van:
−
−
−
−

Onroerende zaken, woonvormen, voorzieningen en/of fondsen ter ondersteuning
van de verzorging, de verpleging en begeleiding van zorgbehoevende.
Voorzieningen en/of fondsen ter vorming, bijscholing, ondersteuning van
bestuursleden en personeelsleden, werkzaam in de zorgsector.
Voorzieningen en/of fondsen ter stimulering of ondersteuning van initiatieven in de
culturele sfeer, ten behoeve van een zinvolle actieve tijdsbesteding.
Het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoewel juridisch gescheiden zijn de banden met Stichting Amaliazorg niet volledig
doorbroken. Tot en met 19 april 2012 werd het bestuur van Stichting Amaliawonen gevormd
door de leden van de Raad van Toezicht van Amaliazorg terwijl de directeur/bestuurder van
Stichting Amaliazorg fungeerde als vertegenwoordiger namens de Stichting Amaliawonen.
Vanaf 20 april 2012 is de bestuursstructuur van Amaliawonen gewijzigd en ingericht
overeenkomstig de structuur van Stichting Amaliazorg én fungeert de Raad van Bestuur en
de Raad van Toezicht van Stichting Amaliazorg ook als Raad van Bestuur en Raad van
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Toezicht van de Stichting Amaliawonen. Stichting Amaliazorg blijft zorg dragen voor
exploitatie van de zorg in de betrokken gebouwen.
AmaliaThuis B.V.
Op 17 juli 2015 is AmaliaThuis B.V. opgericht.
AmaliaThuis B.V. heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verrichten van
werkzaamheden op het gebied van genezen, verplegen en verzorgen.
Zij tracht dit doel te bereiken door het verlenen van zorg uit hoofde van het
persoonsgebonden budget (PGB).
Stichting Amaliazorg is enig aandeelhouder.
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2.2.2 Locaties / werkeenheden
De Stichting Amaliazorg bestaat uit de volgende locaties / werkeenheden:
Kempenhaeve, een woon-zorgcentrum in het
dorpscentrum van Oirschot met name gericht op
inwoners van Oirschot en de directe omgeving.
Het monumentale klooster is verbouwd tot een
zorgcentrum met een capaciteit van:
 45 plaatsen voor psychogeriatrische
(verpleeghuis) bewoners,
 17 plaatsen voor verzorgingshuisbewoners of
kortdurende zorg,
 Zelfstandig wonende zusters ontvangen
thuiszorg.

Kempenhaeve is voorzien van een winkel, restaurant, kapel, kapper en pedicure. Er vinden
regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten plaats. Kempenhaeve beschikt over een
mooie tuin. Tevens is het bestuurscentrum van Stichting Amaliazorg hier gevestigd.

Blijendaal is gelegen in het hart van Oirschot.
Blijendaal is kleinschalig, heeft 14 verpleeghuisplaatsen voor psychogeriatrische cliënten en
cliënten met een indicatie voor somatische
verpleeghuiszorg. De zusters Karmelietessen
mogen rekenen op zorg en begeleiding.
Per juni 2012 zijn ook andere cliënten welkom,
niet behorend tot de orde Karmel van de Heilige
Jozef.
In het klooster bevindt zich het museum waaraan
een bezoek kan worden gebracht om kennis te
maken met de geschiedenis van de orde.
Blijendaal is voorzien van een kapel en biedt de faciliteiten van een kapper en pedicure. De
locatie beschikt over een mooie tuin met praktische wandelpaden en zitplaatsen.
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Van Haarenstaete, in Mariaheide is sinds maart
2009 als woonzorgcentrum in gebruik. Het
beschikt over:
Het beschikt over:
 33 plaatsen voor psychogeriatrische
(verpleeghuis)bewoners,
 3 appartementen waarin zorg geboden kan
worden.
Van Haarenstaete is voorzien van een winkel,
kapper/pedicure, een activiteitenruimte en een
Grand Café. Eveneens biedt Van Haarenstaete
ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen en facilitaire diensten zoals een
eetpunt en de mogelijkheid om de was te laten verzorgen. Ook vinden er regelmatig
recreatieve activiteiten plaats.
Van Haarenstaete beschikt ook over een mooi ingerichte tuin.

Hof van Bluyssen, is een prachtig gebouw dat
bestaat uit verschillende bouwstijlen. Sinds
december 2008 is het een woonzorgcentrum in
het centrum van Asten.
Het beschikt over:
 40 plaatsen voor psychogeriatrische
(verpleeghuis) bewoners,
 20 plaatsen voor verzorgingshuisbewoners
en scheiden van wonen en Zorg,
 2 plaatsen volledig pakket thuis,
 voorzieningen bestemd voor dagopvang.

Het Hof van Bluyssen is voorzien van een winkel, een restaurant, een recreatiezaal, kapel,
huisartsenpraktijk, kapper en pedicure. Er vinden regelmatig recreatieve en educatieve
activiteiten plaats. Deze prachtige locatie is gelegen aan een parkachtige omgeving waar
een wandeling gemaakt kan worden en waarin men ook rustig kan genieten op verschillende
zitplaatsen.
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Catharinenberg, een woonzorgcentrum in
het centrum van Oisterwijk bestaat uit:
 36 plaatsen voor psychogeriatrische
(verpleeghuis)bewoners en 2
logeerplaatsen. Eind 2018 zijn deze
twee plaatsen beschikbaar voor
permanente bewoning.
 75 aanleunwoningen in samenwerking
met Woningstichting Leystromen, waar
(thuis)zorg wordt verleend,
 Dagopvang, 5 dagen per week, 10
cliënten per dag
 Thuiszorg door middel van een Volledig Pakket Thuis aan de zusters Franciscanessen.
In september 2018 zijn de laatste zusters vertrokken naar moederhuis “Nazareth” in
Oirschot.
 7 plaatsen kleinschalig wonen voor psychogeriatrische bewoners binnen Amalia Thuis
B.V. op PGB-financieringsbasis.
Catharinenberg is voorzien van een winkel, een restaurant, kapel, kapper en pedicure.
Er vinden regelmatig recreatieve activiteiten plaats. Catharinenberg beschikt over een mooie
ruime tuin.
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2.2.3. Organogram 2018

2.2.4 Besturingsmodel / medezeggenschap op hoofdlijnen
Gebaseerd op haar missie, kernwaarden, (zorg) visie en strategische ambities streeft
Amaliazorg bij het besturen van de organisatie de volgende uitgangspunten na.
a. Integrale verantwoordelijkheid op het 1e besturingsniveau;
b. Elk besturingsniveau levert zijn eigen toegevoegde waarde aan het primaire proces;
c. Taakvolwassen, effectieve uitvoerende teams voor de dienstverlening van
Amaliazorg;
d. Een transactionele cultuur, waarin de cliënt en de medewerker daadwerkelijk centraal
staan in al hun veelzijdigheid;
e. De lerende organisatie als ontwikkelingsstrategie.
Hierbij hanteert Amaliazorg de vooronderstelling dat daarmee een organisatie-inrichting
wordt bewerkstelligd, die managers en medewerkers faciliteert bij het realiseren van de
beoogde output resultaten in de dagelijkse praktijk.
De besturingsfilosofie van Amaliazorg is “Integraal Management”, als belangrijk middel voor
het realiseren van gestelde doelen.
Medezeggenschapsorganen binnen de stichting zijn:
 Een centrale cliëntenraad, er heeft in 2018 een herpositionering van de
lokale cliëntenraden plaatsgevonden;
 Een centrale ondernemingsraad, waarin iedere locatie vertegenwoordigd is.

2.2.5 Toelatingen
Stichting Amaliazorg is in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), toegelaten
voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.
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2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Amaliazorg houdt zich vooral bezig met verpleeghuiszorg, aangevuld
verzorgingshuiszorg en met extramurale dienstverlening in allerlei vormen.

met

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens
Cliënten
Intramurale cliënten per 31-12
Intramurale cliënten per 31-12 Amalia Thuis
Volledig pakket thuis cliënten per 31-12
Extramurale cliënten per 31-12
Dagopvang cliënten per 31-12
Bewoners (geen zorg) per 31-12
Totaal cliënten
Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen WLZ
per 31-12 Amaliazorg
Aantal beschikbare plaatsen met verblijf per 31-12
AmaliaThuis
Aantal beschikbare plaatsen WLZ
(gemiddeld) Amaliazorg
Aantal beschikbare plaatsen WLZ
(gemiddeld) AmaliaThuis
Aantal beschikbare plaatsen in dagen (gemiddeld) (A)
Productie
Aantal intramurale verpleegdagen
Aantal intramurale verzorgingsdagen
Aantal intramurale zorgdagen Amalia Thuis
Totaal bezette dagen (B)

Aantal / bedrag 2018

Aantal / bedrag 2017

187
7
2
51
37
9
293

179
7
7
59
28
7
287

205

205

7

7

205

205

7

7

77.380

77.380

57.781
10.450
2497
70.728

57.713
11.094
2449
71.256

Bezettingsgraad intramuraal (in %, B / A)

91,4

92,1

Volledig Pakket Thuis (in dagen)
EersteLijnsVerblijfszorg (in dagen)
Logeeropvang (in dagen)
Extramuraal (in uren) Wlz
Extramuraal (in uren) ZvW
Extramuraal (in uren) WMO
Dagopvang (in dagdelen) WLz
Dagopvang (in dagdelen) WMO
Huishoudelijke zorg (in uren) Wlz
Huishoudelijke zorg (in uren) WMO
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12:
Aantal vrijwilligers per 31-12:
Aantal (vaste) fte (incl. stagiaires) in loondienst per 31-12:

1827
240
1727
6287
400
2944
3545
523
2063

2.707
69
219
2.244
7.876
291
3.127
2.605
483
2.584

423
227
212,35

427
259
216,2

235,82
228,22

244,57
237,38

18.457.832
16.069.687
2.388.145

18.208.012
15.446.798
2.761.214

Aantal fte verloond (gemiddeld)
Inclusief stagiaires
Exclusief stagiaires
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan alle overige opbrengsten
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-

2.3.3 Werkgebied
De kernactiviteiten worden geboden in de regio’s
Noordoost Brabant (Van Haarenstaete te Mariaheide)
Midden-Brabant (Catharinenberg te Oisterwijk)
Zuidoost-Brabant (Hof van Bluyssen te Asten, Blijendaal en Kempenhaeve Oirschot).
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3.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur
In 2017 is de Governancecode uit 2010 geactualiseerd. Met deze Governancecode zorg
2017 beoogt de zorgsector de kwaliteit van zorg te verhogen door het verder
professionaliseren van bestuur en toezicht. Voor alle leden van de deelnemende
brancheorganisaties geldt de naleving van de code als lidmaatschapsverplichting.
Het bestuur van Amaliazorg wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De
Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en bestaat uit vijf leden. Geen
van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Amaliazorg, anders dan uit hoofde
van het lidmaatschap van de Raad.
3.2 Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestuurt de stichting in goed overleg met de binnen de organisatie
functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur laat zich in de uitvoering van haar
bestuurstaak leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en zij
houdt oog op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar
maatschappelijke functie.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene zaken, voor de
beleidsvorming en beleidsuitvoering. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit één lid. De
Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in het periodiek overleg
tussen beide organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht deze verantwoording
vraagt.
Sinds 8 oktober 2012 is de heer mr. drs. P.M.L. Tijssen door de Raad van Toezicht benoemd
tot directeur-bestuurder van Stichting Amaliazorg en Amaliawonen.
Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2018
Naam

Hoofdfunctie

Relevante nevenfuncties

mr. drs. P.M.L. Tijssen AC

Directeur/bestuurder
Stichting Amaliazorg
Stichting Amaliawonen
AmaliaThuis bv

Lid algemeen bestuur Waterschap de
Dommel
Lid Raad van Toezicht LEV groep
Lid RvT Stichting St. Christoffel
Lid Algemeen bestuur WVK groep
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Optimus

Bezoldiging
De bezoldiging van de Raad van Bestuur is, conform Jaarverslaggeving WTZa, vermeld in
de jaarrekening. De bestuurdersbeloning is gebaseerd op de Wet normering topinkomens
(WNT).
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3.3 Raad van Toezicht
Verantwoording Raad van Toezicht
De ouderenzorg heeft de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Mensen
wonen steeds vaker en langer thuis en het aantal ouderen dat in een zorginstelling woont
daalt al jaren. Vanaf 2013 komen mensen met een lichte zorgvraag al niet meer in
aanmerking voor het wonen in een zorginstelling. Door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is het
mogelijk om met een zwaardere zorgvraag langer thuis te blijven wonen. Mantelzorgers,
vrienden, familieleden, buren en andere bekenden krijgen een belangrijke rol om dit mogelijk
te maken. We zien dan ook dat ouderen op een steeds latere leeftijd en met een complexere
zorgvraag instromen in zorginstellingen in combinatie met een afnemende verblijfsduur.
Deze ontwikkelingen vragen een gerichte koers om de kwaliteit van zorg ook de komende
jaren op een goed niveau te kunnen handhaven. In 2018 hebben de bestuurder, het
managementteam en stafmedewerkers de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd die
dienden als basis voor het beleidsplan voor de jaren 2018 tot 2022. In de tweede helft van
2018 werd het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd met de titel “Zorg voor de toekomst”
waarbij door middel van “kiezen, vernieuwen en kleur geven” het persoonlijk welbevinden
van onze bewoners het centrale uitgangspunt van ons handelen wordt.
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen van toezichthoudende organen in
toenemende mate transparantie in het handelen en het afleggen van verantwoording. In de
dagelijkse praktijk betekent dit een deskundige Raad van Toezicht die vanuit een stevige
positie en heldere rolopvatting haar toezichthoudende taken uitvoert. Dit vraagt een verdere
professionalisering, waarbij naast een evenwichtige samenstelling van de Raad als geheel
de continue ontwikkeling van kennis en competenties een belangrijk aandachtspunt is.
Vanuit deze invalshoeken hebben wij als Raad van Toezicht ons verdiept in het ontwikkelen
van een visie op het houden van toezicht, die richting en betekenis geeft aan het
functioneren die past bij het meerjarenbeleidsplan “Zorg voor de toekomst”. Medio 2018
heeft dit geleid tot een vastgestelde toezichtvisie en toezichtkader.
Als Raad van Toezicht waren wij in het afgelopen jaar nauw betrokken bij de totstandkoming
van diverse beleidsvoornemens, initiatieven en het meerjarenbeleidsplan. Vanuit onze
verantwoordelijkheid hebben we steeds de balans gezocht tussen onze rol als
sparringpartner voor de Raad van Bestuur, onze rol als kritisch toezichthouder en onze rol
als werkgever van de Raad van Bestuur.
Helaas werd Amaliazorg tegen het einde van vorig jaar geconfronteerd met het uitvallen van
de directeur-bestuurder, wat voor de medewerkers en direct betrokken stakeholders een
langere periode van onduidelijkheid tot gevolg had. Begin 2019 kwam aan deze periode een
einde doordat de zittende directeur-bestuurder vertrok en wij als Raad een interim directeurbestuurder konden benoemen. Tijdens de afwezigheid van de directeur-bestuurder is de
waarneming van de belangrijkste bestuurlijke taken door de controller en de overige leden
van het Managementteam en de staffunctionarissen op een uitstekende wijze opgepakt. In
de loop van 2019 zullen we de werving van een nieuwe directeur-bestuurder in gang zetten.
Wij willen iedereen bij Amaliazorg hartelijke danken voor zijn of haar inzet en betrokkenheid
gedurende deze moeilijke periode in het afgelopen jaar. Hierdoor hebben we gezamenlijk de
kwaliteit van zorg voor onze cliënten op een hoogstaand niveau kunnen handhaven.
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Invulling van taken
De Raad van Toezicht heeft vanuit haar verantwoordelijkheid toezicht gehouden op de koers
van de organisatie bij het realiseren van haar maatschappelijke opdracht. Hierbij hebben de
Governancecode Zorg 2017 en de visie op het ‘nieuwe toezichthouden’ gefungeerd als
uitgangspunten voor het invullen van de rol als toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft
op regelmatige basis overleg gevoerd met de bestuurder en onderhield daarnaast periodiek
contacten met het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.
Ook in 2018 heeft de Raad van Toezicht haar jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd, waarbij de
samenstelling van de Raad, het rooster van aftreden, het functioneren van de Raad, het
functioneren van de commissies en de bezoldiging van de Raad van Toezicht
gespreksonderwerpen waren. In 2018 vond deze zelfevaluatie plaats onder supervisie van
een extern deskundige. Naast bovengenoemde onderwerpen zijn op basis van een
drijfverenanalyse de profielen van de leden van de Raad van Toezicht en de raad van
Bestuur in beeld gebracht en met elkaar besproken wat waardevolle inzichten gaf. De
zelfevaluatie heeft een aantal ontwikkelpunten opgeleverd waarmee de Raad het komende
jaar aan de slag gaat.
Deskundigheidsbevordering
Het bijhouden van ontwikkelingen in de markt en het ontwikkelen van de gewenste
competenties van de leden is een doorlopend proces en vraagt om permanente educatie.
In het kader van kennis- en competentieontwikkeling hebben leden deelgenomen aan de
onderstaande activiteiten.
Datum

Activiteit

Deelnemer(s)

14-03-2018

“Leergang voor de voorzitter van de Raad van
Toezicht”, NVTZ

Ting Yu Chu

20-04-2018

Masterclass “De kunst van het vragen stellen
RvC/RvT”, Diemen & Van Gestel

Peter Broeders

23-05-2018

“Toezicht op kwaliteit”, NVTZ

Ton Alsemgeest

06-09-2018

Themamiddag Governance met Centrale Cliëntenraad,
Ondernemingsraad, en Managementteam

Allen

12-12-2018

“Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de
financiële portefeuille”, NVTZ

Peter Kanters

Samenstelling Raad van Toezicht in 2018
De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit vijf leden. De Raad van Toezicht volgt voor de
zittingsperioden de Governancecode zorg 2017. Hierdoor kunnen leden tweemaal een
periode van vier jaar zitting nemen in de Raad van Toezicht.
Naam

Hoofdfunctie

Relevante
nevenfuncties

Datum aftreden

Dhr. drs. T.Y. Chu
Voorzitter
(op voordracht van de
Ondernemingsraad)

Lid Raad van Bestuur
Nieuwe Eindhovense
Opvang Stichting
(Neos), Eindhoven

Lid Raad van
Commissarissen
Woningstichting de
Zaligheden, Eersel

31-12-2020
niet herbenoembaar
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Dhr. P.J.S. Kanters
Vicevoorzitter
(op voordracht van de
Centrale Cliëntenraad)

Voormalig bestuurder
VVT-sector

 Voorzitter van de
Cliëntenraad
Huisartsen-posten
Oost- Brabant
 Lid Raad van
Commissarissen
Woningstichting St.
Joseph, Stramproy
 Adviseur &
Bouwbegeleiding in de
VVT sector

31-12-2020
niet herbenoembaar

Dhr. drs. P.A.M.
Broeders
Lid

directeur Stichting
Thomas More,
directeur VKMO en
directeur-bestuurder
Socires

 Bestuursvoorzitter KISI
Nederland
 Lid Beirat Pax Bank,
Aachen
 Lid bestuur SintJanscentrum,
’s-Hertogenbosch
 bestuurslid van NPV –
zorg voor leven,
Veenendaal

31-12-2020
niet herbenoembaar

Mevr. mr. M.A.D.E.T.
Booy Liewes
Lid

Juridisch
Medewerkster VGZ,
Eindhoven

Geen relevante
nevenfuncties

31-12-2018
niet herbenoembaar

Dhr. drs. T.
Alsemgeest
Lid

Gepensioneerd arts

Geen relevante
nevenfuncties

31-12-2020
niet
herbenoembaar

Commissies
De Raad kent drie vaste commissies: de Governance commissie, de Auditcommissie en de
commissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze vaste commissies zijn samengesteld op basis van
de specifieke expertise van de leden. In de commissievergaderingen wordt dieper ingegaan
op onderwerpen, waarna de commissie onafhankelijk adviseert aan de Raad van Toezicht.
De Governance commissie tracht een zodanige samenhang tussen de zeven principes van
de Governancecode Zorg 2017 te bewerkstelligen dat de principes een bijdrage leveren aan
het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van
Amaliazorg en aan het maatschappelijk vertrouwen. Daarnaast adviseert de commissie de
Raad van Toezicht over voor de beoordeling van de Raad van bestuur en het
bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
In 2018 bestond de commissie uit de heren T.Y. Chu (voorzitter) en P. Kanters (lid) en kwam
in het afgelopen jaar tweemaal bijeen: in het begin van het jaar om onder meer de
doelstellingen voor de bestuurder vast te stellen en in het najaar om het functioneren van de
bestuurder te beoordelen en de bezoldiging te bespreken (jaargesprek). Daarbij betrekt de
commissie tevens de uit de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voorkomende
aandachtspunten. Daarnaast heeft voorafgaand aan het jaargesprek met heeft de commissie
een opiniërend gesprek met de inspraakorganen Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad
en het Managementteam.
De Auditcommissie vervult een afstemmende en voorbereidende rol bij onderwerpen van
financiële aard. Tijdens de bijeenkomsten van de Auditcommissie wordt dieper ingegaan op
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te behandelen onderwerpen. Daarnaast worden in de Auditcommissie financiële
onderwerpen besproken die (nog) niet gereed zijn voor behandeling tijdens een RvTvergadering. De Auditcommissie vervult op deze wijze ook een adviserende rol richting de
bestuurder op een meer verdiepende wijze dan tijdens de RvT vergaderingen. In het
verslagjaar werd onder meer gesproken over het belang van structurele gestructureerde
aandacht voor risicomanagement met behulp van passende indicatoren en over het werken
met scenario’s.
De Auditcommissie bestond in 2018 uit de heren P. Broeders (voorzitter) en P. Kanters (lid).
Verder zijn normaliter de bestuurder en controller bij de vergadering aanwezig.
Bij de behandeling van de jaarrekening en het controlebevindingenplan van de externe
accountant in de vergadering van de Raad van Toezicht was in het verslagjaar een
vertegenwoordiging van het accountantskantoor aanwezig.
De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestond in 2018 uit de heer Ton Alsemgeest
(voorzitter) en Annette Booy Liewes (lid). De rol van de commissie is hierbij voornamelijk het
verwerven van inzicht in-en ontwikkeling van onderwerpen rondom kwaliteit en veiligheid en
zo nodig te adviseren. De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de
voltallige Raad van Toezicht.
In de commissie komen onderwerpen aan de orde die inzicht geven op welke wijze de
organisatie de randvoorwaarden creëert voor medewerkers om goede zorg te leveren aan en veiligheid te waarborgen voor- onze bewoners. De bewoner moet er altijd op kunnen
vertrouwen dat de kwaliteit en veiligheid organisatie breed geborgd is. In dat kader heeft de
commissie zich het afgelopen jaar laten informeren over de verschillende onderwerpen
rondom de basisveiligheid, het woonzorgaspect en de persoonsgerichte zorg. Zo is de nota
fixatievrije zorg besproken, afgerond en ingevoerd.
Binnen de commissie is de nodige aandacht besteed aan voorvallen in de zorgverlening die
aanleiding gaven tot een analyse en nagegaan of conclusie ten aanzien van verbeteringen in
de zorg ook daadwerkelijk geëffectueerd zijn. Belangrijk onderwerp van gesprek was de
invoering van de afspraken in de organisatie vanuit het kwaliteitskader zoals dat door de
branchevereniging is opgesteld. Het kwaliteitsplan 2018 is hier het resultaat van.
De commissie is er zich van bewust dat het bespreken van alleen deze onderwerpen en
kwalitatieve meetresultaten niet een volledig beeld geeft van de werkelijke situatie van
alledag.
Daarom hebben we al in 2017 het initiatief genomen om ons ook op een andere wijze te
informeren en meer in de organisatie onze voelsprieten uit te spreiden. In het afgelopen jaar
hebben de commissieleden in dit kader familiebijeenkomsten op de locaties bezocht.
Als commissie en RvT zijn wij trots op de behaalde resultaten bij de audit in 2018 en het
verkrijgen van het gouden keurmerk voor alle Amalia locaties.
Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2018 een bezoldiging voor hun
werkzaamheden die paste binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
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Activiteiten in het verslagjaar
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen geweest.
Onderwerpen die in 2018 in de vergaderingen aan de orde kwamen:
 Jaarplan 2018
 Directieverslag en jaarrekening 2017
 Kaderbrief 2019
 Governance, zelfevaluatie en bezoldiging
 Kwaliteit van arbeid
 Kwaliteit van zorg
 Welzijn binnen Amaliazorg
 Kwaliteitskader
 Managementinformatie binnen Amaliazorg
 Audit van Perspekt in november 2018
 Strategisch vastgoed en huisvesting
 Communicatieplan
 Financiën en exploitatie
 Strategische oriëntatie
 Samenwerking/relaties congregaties
 Kwaliteitsplan 2018
 Afwezigheid van de directeur-bestuurder en de waarneming van de belangrijkste
bestuurlijke taken
De jaarrekening werd gecontroleerd door accountantskantoor Baker Tilly Berk N.V. De
controle heeft plaats gevonden overeenkomstig de in Nederland aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controle opdrachten.
3.4 Bedrijfsvoering
Planning & Control
Met de planning- en control cyclus vertaalt Amaliazorg haar strategische doelen naar
jaarplannen, inclusief bijbehorende begrotingen. Daarnaast is het beheersen van de
processen, het verantwoorden hiervan én van de voortgang van jaarplannen en begroting
onderdeel van de planning- en control cyclus.
Marktwerking, scheiden van wonen en zorg en de veranderde wet- en regelgeving op het
vlak van financiering zorgen ervoor dat beheersing van risico’s naast een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening in combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering, een
steeds prominentere rol is gaan spelen binnen zorginstellingen. Het anticiperen op
ontwikkelingen en het inbedden van beheersmaatregelen komen terug in de
besturingsfilosofie van Amaliazorg en in de planning & control cyclus.
Amaliazorg omarmt ‘integraal management’. Activiteiten worden zoveel mogelijk decentraal
georganiseerd waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt op het niveau van (locatie)management.
Het monitoren van activiteiten vindt plaats volgens het model van ‘resultaatgericht
(be-)sturen’. Het bewaken van het totale – integrale – resultaat en het stellen van de kaders
waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, is de verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur. Dit doet de Raad van Bestuur door managementcontracten met de
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(locatiemanagers) af te sluiten over te behalen resultaten. Bijsturing vindt plaats op basis van
afwijkingen ten opzichte van vastgestelde jaarplannen oftewel volgens het principe van
‘management by exception’.
In de planning & control cyclus is erin voorzien dat om de twee maanden de locatiemanagers
en managers stafdiensten aan de hand van de aan hen toegezonden managementinformatie
een voortgangsrapportage opstellen en bespreken met de Raad van Bestuur in
aanwezigheid van de controller. Een voortgangsrapportage omvat steeds 4 onderdelen:

een terugblik (“wat is er gedurende de verslagperiode bereikt”)

een vooruitblik (“waarop ligt de focus in de komende periode”)

kansen en risico’s in relatie tot de gestelde doelen

overige bespreekpunten, waarbij binnen de onderdelen ‘terugblik’ en ‘vooruitblik’
wordt gerapporteerd over de volgende 5 perspectieven:
o financiën
o kwaliteit van arbeid
o kwaliteit van zorg
o markt & omgeving
o innovatie.
De managementinformatie en voortgangsrapportages vormen gedurende het jaar belangrijke
instrumenten voor het toetsen van de gestelde doelen en het opmaken van de
jaarrapportages. Daarnaast vormen ze de basis voor het opstellen van het jaardocument.
Administratieve organisatie en interne beheersing
Evenals in voorgaande jaren heeft de externe accountant in 2018 middels een interimcontrole de administratieve organisatie (AO) en interne beheersing (IC) getoetst. De
bevindingen zijn vastgelegd in een accountantsverslag welke is besproken met de Raad van
Toezicht.
3.5 Centrale Cliëntenraad (CCR)
Wettelijk kader
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de kaders aan waar
binnen cliënten inspraak (kunnen) hebben op het beleid van een zorginstelling.
In de CCR zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Ook dit jaar kan de
cliëntenraad van Stichting Amaliazorg terugkijken op een jaar, waarin in goede samenspraak
met de Raad van Bestuur van Amaliazorg gesproken is over een aantal onderwerpen.
Bestaansrecht van de centrale cliëntenraad
Alle lokale cliëntenraden zijn aangesloten bij de CCR van Amaliazorg. Het bestaansrecht van
de CCR is vastgelegd in het Convenant Centrale Cliëntenraad.
Het werkgebied, de taken en bevoegdheden staan omschreven in dit convenant. Dit
convenant, dat zijn oorsprong heeft in 2011, zal met de komst van de nieuwe WMCZ in de
loop van 2018 mogelijk aangepast gaan worden.
De CCR heeft in het verslagjaar vijf maal overleg gehad met de Raad van Bestuur. Verder is
er eenmaal overleg geweest met de Raad van Toezicht.
Samenstelling CCR
Zoals eerder vermeld, is de CCR samengesteld uit afgevaardigden van de lokale
cliëntenraden en is daarmee een afspiegeling van de vertegenwoordiging van de bewoners
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van stichting Amaliazorg. Uit deze afgevaardigden wordt een voorzitter gekozen. Vanaf
februari 2015 is de voorzittersrol in handen van de heer W. Robben. Hij heeft de
voorzittersrol in de zomer 2018 overgedragen aan mevrouw T. Mourus.
Het streven was om per locatie twee vertegenwoordigers zitting te laten hebben in de CCR.
Ondanks herhaalde pogingen en oproepen is dat niet gelukt. Daarom is in het najaar 2018
besloten de lokale cliëntenraden op te heffen en de lokale inspraak te regelen middels de
familieavonden. Een afgevaardigde van de locatie is lid van de cliëntenraad en zal aanwezig
zijn namens de cliëntenraad bij de familieavonden om informatie op te halen.
Door leden van de cliëntenraad gemaakte onkosten worden vergoed en de cliëntenraad kan
gebruik maken van alle benodigde faciliteiten van stichting Amaliazorg.
Externe contacten CCR
De cliëntenraad is lid van het LOC. De leden krijgen informatie van het LOC en bespreken dit
in de cliëntenraad vergaderingen. Ook zijn er contacten met het NCZ (Netwerk
Cliëntenraden in de Zorg) en wordt aan cursussen en workshops deelgenomen van het NCZ.
Tevens zijn er contactmomenten met zorgkantoren CZ en VGZ, waarbij de cliëntenraad input
geeft aangaande de betrokkenheid van de cliëntenraad met de Amaliazorg-organisatie. Ook
neemt de cliëntenraad actief deel aan de regiobijeenkomsten, die door zowel CZ als VGZ
georganiseerd worden voor de diverse cliëntenraden in hun regio’s.
Besproken punten en adviezen
 De CCR stemt in met de materiele kostenstijging en loonkostenstijging en de
indexering van de producten.
 De CCR stemt in met het stoppen dagbestedingscoaches. Doorgaan met W&T en
i.p.v. dagbestedingscoaches, twee projectleiders welzijn inzetten met een duidelijke
projectopdracht voor de periode van 1 jaar.
 De CCR onderschrijft de visie belevingsgericht groepswonen
 De CCR gaat akkoord met het gewijzigde plan extra middelen W&T.
 Contact OR-CCR
 Kaderbrief 2018
 De CCR brengt na ontvangst van de accountantsverklaring positief advies uit op het
jaarverslag en de jaarrekening 2017.
 De CCR brengt positief advies uit op de Amaliazorg begroting 2018.
 De lokale inspraak wordt vanaf najaar 2018 geregeld middels familieavonden. Een
afgevaardigde van de cliëntenraad neemt deel aan de familieavond. Dat betekent dat
de lokale cliëntenraden worden opgeheven.
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3.6 Ondernemingsraad (OR) 2018
In 2018 bestond de OR uit:
Dagelijks bestuur:
Wendy Heijmans (Blijendaal) voorzitter
Huub Bovendeerd (Hof van Bluyssen) vicevoorzitter tot 09-07-2018
Leden:
Bianca van Schijndel (Kempenhaeve, Overhead) tot 20-02-2018
Willemien Schrover (Catharinenberg)
Jan Kouwenberg (Hof van Bluyssen)
Leonie van Kroonenburg (Kempenhaeve)
Mariette van de Spijker (Kempenhaeve)
Marian Wirken (Catharinenberg)
Voor van Haarenstaete is nog een zetel vacant.
Bianca van Schijndel en Huub Bovendeerd hebben in 2018 van de OR afscheid genomen.
Na het vertrek van Huub Bovendeerd is Mariëtte van de Spijker gekozen tot vicevoorzitter.
Ambtelijk secretaris: Mieke Teunissen
Gesprekspartners: De heer P. Tijssen, bestuurder en mevrouw M. Verbakel, manager
PO&O
Missie en Visie
De Ondernemingsraad is een gekozen orgaan dat op basis van de Wet op de
Ondernemingsraden overleg voert met de bestuurder. In de OR zijn werkzame personen
vertegenwoordigd die de belangen van de medewerkers behartigen, rekening houdend met
het belang van de organisatie. In de overlegvergadering wordt de algemene gang van zaken
van Stichting Amaliazorg besproken. De bestuurder doet in dit kader mededeling over
besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeling
in artikel 25 en artikel 27 van de WOR. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op
welke wijze de Ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.
De OR passend bij Stichting Amaliazorg is een participerende OR die wil meepraten,
meedenken en meebeslissen op strategisch en tactisch niveau. Dit willen we doen op een
open en respectvolle manier in overleg met collega’s, bestuurder, managementteam, Raad
van Toezicht en Centrale Cliëntenraad.
De OR onderschrijft de visie van Amaliazorg, waarbij het menselijk geluk voorop staat en
bejegening zich kenmerkt door warmte, bezieling en gastvrijheid. Voor de OR is dit een
speerpunt dat vraagt om professionele medewerkers die plezier in hun werk uitstralen. De
OR kijkt naar Amaliazorgbrede afspraken en geeft indien nodig of gewenst de kaders aan
waaraan iedere locatie zijn eigen invulling geeft.
De OR wil collega’s informeren en zoekt de samenwerking op met collega’s. Wij vragen ook
medewerkers van Amaliazorg om zitting te nemen in tijdelijke commissies en met een
specifiek onderwerp aan de slag te gaan.
Het doel van de medezeggenschap binnen Stichting Amaliazorg is invloed uitoefenen op de
beleidsvorming en het scheppen en in stand houden van betrokkenheid van alle
medewerkers bij de organisatie en van de organisatie bij alle medewerkers. Een effectief
medezeggenschapsproces draagt bij aan het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak
voor het voorgenomen beleid.
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Werkwijze
De OR heeft als vaste vergaderdag de derde dinsdag van de maand voor zowel de ORvergaderingen én de OR overlegvergaderingen. De vaste vergaderlocatie is de locatie
Kempenhaeve. Omdat de OR het belangrijk vindt om betrokken te zijn en zichtbaar wil
blijven, vergadert ze een keer per jaar ook op de andere locaties. In 2018 heeft er 11 maal
een OR raadsvergadering plaatsgevonden. De overlegvergadering OR heeft 11 maal plenair
plaatsgevonden in aanwezigheid van de bestuurder en de manager PO&O.
De OR vergadert in principe elke twee weken met alle OR-leden, waarvan zo’n acht keer per
jaar, om de 5 à 6 weken, in een overlegvergadering met de directeur/bestuurder, dhr. mr.
drs. P.M.L. Tijssen en met de manager PO&O, mevr. M. Verbakel. De OR communiceert in
principe met de directeur/bestuurder, deze kan zich tijdens overleg met de OR adviserend
laten bijstaan door ter zake deskundige MT-leden (leden van het Managementteam). De
directeur/bestuurder nodigt, indien gewenst, verantwoordelijke leden van het MT uit om
deskundige toelichting te geven om de OR actueel en direct te kunnen informeren via korte
lijnen. Op 10 april was de jaarlijkse bijeenkomst van de OR en het MT waarin beide partijen
in goede samenwerking actuele zaken en plannen deelden
Voorafgaand aan de overlegvergaderingen OR vindt steeds een vooroverleg plaats tussen
de directeur/bestuurder en het DB (voorzitter en vicevoorzitter) van de OR. Daarin worden de
(mogelijke) agendapunten van de overlegvergadering besproken en de agenda wordt in
overleg vastgesteld. De directeur/bestuurder en de OR treden beurtelings op als voorzitter
en de ambtelijk secretaris van de OR treedt op als secretaris van de overlegvergaderingen
OR.
Middels de overlegvergaderingen wordt de OR vanuit de directeur/bestuurder zo optimaal
mogelijk geïnformeerd over zaken die op dat moment aan de orde zijn of op korte termijn
gaan spelen. Tijdens overlegvergaderingen OR worden advies- en instemmingsaanvragen in
principe toelichtend behandeld; uitgangspunt daarbij is, dat er ruimte is om van gedachten te
wisselen en samen te denken over oplossingen met begrip voor elkaars zienswijze. De
formele besluitvorming vindt plaats in de daarop volgende OR-vergadering.
Enkele externe deskundigen, zoals de bedrijfsarts en een vertegenwoordiger van een
vakbond,
worden door de OR eenmaal per jaar uitgenodigd om een OR-vergadering bij te wonen.
Het animo voor deelname aan de lokale cliëntenraad neemt af, door overlijden van
familieleden van personen die in de lokale cliëntenraad zitten, haken deze personen af. Het
is duidelijk dat er weinig interesse is voor deelname aan de lokale cliëntenraad. Daarom
wordt gezocht naar een andere vorm. De centrale cliëntenraad blijft sowieso bestaan
De OR heeft tweemaal per jaar een ontmoeting met de Raad van Toezicht (RvT Tijdens dit
overleg wordt de algemene gang van zaken bij Amaliazorg besproken. Daarbij gaat de OR
met zijn bestuurder en één of meer leden van de Raad van Toezicht in gesprek over de grote
lijnen, de strategie en de ondernemingsvisie. In het overleg van juni is het
meerjarenbeleidsplan gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. In oktober zijn de
ontwikkelingen voor het komende half jaar besproken, inclusief het jaarplan voor 2019. De
OR heeft er tijdens dit overleg op gewezen dat het belangrijk is dat ze op tijd betrokken wordt
bij de plannen die op stapel zijn zodat ze vooraf de nodige inbreng kan geven. De OR-zetel
in de RvT is ingevuld door dhr. drs. T.Y. Chu, voorzitter RvT.
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Faciliteiten
In overleg met de directeur/bestuurder zijn de faciliteiten, die nodig zijn om als OR
verantwoord te kunnen functioneren, vastgesteld. De OR leden hebben ieder een IPad
ontvangen om te gebruiken voor het lezen en versturen van OR stukken. De OR heeft een
eigen begroting, waarin is vastgelegd welk budget beschikbaar is voor vergaderuren,
reistijd/reiskosten, opleidingsuren/ opleidingskosten en overige uitgaven. Deze begroting
wordt jaarlijks in overleg met de controller/manager EAD en de directeur/bestuurder
vastgesteld. Per kwartaal ontvangt de OR vanuit de controller/manager EAD een
kostenoverzicht ter toetsing van de begroting OR.
Scholing
De OR heeft kennis en kunde nodig om ieders belangen op een verantwoorde manier te
kunnen behartigen. Om als OR-lid voldoende kennis te verkrijgen en te behouden is scholing
een voorwaarde.
De OR, de bestuurder en manager PO&O zijn 20 maart bijgepraat over de WOR, Wet op de
Ondernemingsraden en geschoold in communicatie volgens de Roos van Leary-methode.
Dit was een vervolgtraining.
Op 26 maart heeft SBI Format een maatwerktraining aan de OR-leden verzorgd is de OR
bijgepraat en geschoold over het artikel 24 overleg. Dit is een overlegvergadering van de OR
met de bestuurder om de algemene gang van zaken van Amaliazorg te bespreken. We
bespreken dan minimaal tweemaal per jaar de grote lijnen, de strategie en de plannen van
Amaliazorg. Hierdoor is de OR tijdig op de hoogte van de plannen.
Contacten met de achterban
Een goed contact met de achterban staat hoog in het vaandel bij de OR. Ook in 2018 heeft
de OR ernaar gestreefd zoveel mogelijk terugkoppeling te geven naar de medewerkers. De
OR vindt het heel belangrijk om alle medewerkers steeds goed te informeren over waar de
OR zich mee bezig houdt. Zij wil graag bereikbaar zijn en blijven voor alle medewerkers.
Medewerkers worden per kwartaal geïnformeerd middels Het Klaverblad. Vastgestelde
verslagen van de OR overlegvergadering worden via de mail naar de medewerkers
verstuurd.
De OR heeft als vaste vergaderlocatie Kempenhaeve, maar vergadert verspreid over het jaar
ook eenmaal op een van de andere vier locaties. Op alle locaties zijn bijeenkomsten voor het
personeel geweest waarbij uitleg is gegeven is over de werktijdenregeling. Er was ook volop
gelegenheid om vragen te stellen. De OR is nu in afwachting van de pilot.
We hopen als OR, dat medewerkers geen drempel ervaren om naar ons toe te stappen. We
vinden het erg belangrijk en zelfs vanzelfsprekend, dat alle medewerkers zich betrokken
voelen bij het OR-werk en het belang van Amaliazorg. Wij behartigen de belangen graag
samen met jullie. Vanuit alle locaties is één OR-lid of zijn twee OR-leden afgevaardigd. Bij
vragen of opmerkingen kun je bij deze OR-leden terecht.
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Besluiten instemming/ advies/initiatief
Tijdens de OR-vergaderingen en de OR overlegvergaderingen zijn in 2018 een aantal
besluiten genomen. In het Klaverblad in 2018 heeft steeds een uitgebreide toelichting
gestaan. We volstaan hier met een korte opsomming van de volgende belangrijke besluiten
die genomen zijn:
Instemming
 Uitvoering van het herinrichtingsplan keukens
 Mobiliteit dienstverlening
 Doorlopend Sociaal Plan
 Ziekteverzuimbeleid en –reglement, arbodienst (contract met BlijWerkt) en nieuwe
Arbowet (inclusief preventiemedewerker), aanpassing BIG beleid
 Koffie- en theepauze is uitgesteld, komt in 2019 aan de orde
 Verlofregeling regeling voor het omgaan met min-uren
 Aanstelling functionaris gegevensbescherming (Stephan van der Pol) / privacy team
 Arbobeleid en beleid ergo coaches
 Bijzondere toeslag medewerkers nachtaanwezigheidsdienst Hof van Bluyssen
Advies
 Aanstelling van een projectleider Cura
 Tijdelijk afdelingssecretaresses aan te stellen voor de tijd van een jaar, ze ontlasten
de teamleiders waardoor deze meer tijd hebben voor aansturing en coaching van
teams
 Outsourcen salarisadministratie
 Beëindigen extramurale zorg Catharinenberg
 Wijziging in verdeling van bevoegdheden cliëntservicebureau
Bespreekpunten met de bestuurder
 Verhuizing van de zusters van Catharinenberg naar Kempenhaeve
 Personeelsverloop
 Ontwikkelingen cliëntservicebureau
 Aandacht en begeleiding voor nieuwe medewerkers
 Attentieregeling
 Voorbereidingen digitalisering binnen Amaliazorg
 Ziekteverzuim
 Jaarrekening 2017
Vooruitblik
Ook in 2019 wordt het weer een druk jaar en zijn er belangrijke onderwerpen die onze
aandacht blijven vragen.
Belangrijke aandachtpunten blijven werkdruk voor de medewerkers blijven bewaken,
ziekteverzuim en de personeelskrapte. Een werkgroep strategische personeelsplanning is
samengesteld om een goede personeelsplanning voor de langere termijn te maken. Er komt
steeds minder personeel met een opleiding van verpleegkundige en opleiding IG
beschikbaar op de arbeidsmarkt zodat het noodzakelijk is om op tijd te schakelen en naar
oplossingen te zoeken, omdat duidelijk is dat er nu al een tekort aan zorgpersoneel is.
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Het meerjarenbeleidsplan symboliseert de zorgvuldigheid waarmee Amaliazorg naar de
toekomst wil kijken en anderzijds de toekomstbestendigheid van de organisatie die ze wil
realiseren. Het plan heeft als ondertitel ‘Kiezen, vernieuwen en samen kleur geven’
gekregen. Met deze drie punten wordt samengevat wat nodig is voor Amaliazorg om in de
komende jaren een kwalitatief hoogwaardige, gewilde aanbieder van ouderenzorg te blijven.
Het beleidsplan dient als basis voor de kaderbrief, de jaarplannen en interne besluitvorming
in visiedocumenten en beleidsnotities.
In januari 2019 staan de OR-verkiezingen gepland, de OR gaat actief leden werven voor de
medezeggenschap, uitbreiding van de OR is wenselijk.
Wij zullen als OR ook in 2019 onze uiterste best doen om de belangen van alle medewerkers
en van de organisatie zo goed mogelijk te behartigen.
De OR-leden zien een goede toekomstige samenwerking met de bestuurder tegemoet.
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4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid 2018-2022
Binnen Amaliazorg geven we samen kleur aan het leven van de bewoners. In 2018 is een
nieuw meerjarenbeleid ontwikkeld en zijn de missie en visie opnieuw geformuleerd.
Missie:
Amaliazorg biedt intramurale diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen met als doel
de levenskwaliteit en het welbevinden van bewoners te optimaliseren. De focus ligt op het
bieden van goede zorg aan mensen met een psychogeriatrische zorgvraag binnen de
groepen voor het belevingsgericht groepswonen. Onze ambitie is om op dit gebied lokaal de
meest gewilde aanbieder en werkgever te zijn.
Visie:
Onze bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van
overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen
kleur te geven aan het leven van de bewoners. De invulling is voor elke bewoner uniek en
afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken
we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Hierdoor kunnen bewoners optimaal
belevingsgericht wonen en leven. Dit doen we samen met naasten, medewerkers en
vrijwilligers die deze belevingsgerichte passie delen. Met als doel een zo groot mogelijk
welzijn voor de bewoner in een omgeving die vertrouwen en veiligheid biedt.
Kernwaarden:
Om de missie en visie in praktijk te kunnen brengen is voor de gehele organisatie
belevingsgerichtheid als kernwaarde benoemd. Dit betekent dat het belevingsgericht werken
door de aderen stroomt van al onze medewerkers. Alle medewerkers binnen Amaliazorg zijn
zich bewust van hun handelen en de invloed die dat heeft op het welbevinden van de
bewoner. In het kader is uitgewerkt wat dit betekent.
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4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid
Als het gaat om kwaliteit streeft Amaliazorg naar
een zo hoog mogelijke kwaliteit en veilige verantwoorde zorg en dienstverlening
die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestaan,
tevreden cliënten en vertegenwoordigers,
tevreden medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers,
een financieel gezonde organisatie.
4.2.1 Veiligheid
Het veiligheidsbeleid binnen Amaliazorg heeft als doelstelling om tot één integraal
veiligheidsconcept te komen dat voorziet in een geborgde veiligheid van:
1. veiligheid aangaande cliënten en medewerkers
2. veiligheid van gebouwen en installaties
3. veiligheid aangaande ICT
Veiligheid aangaande cliënten en medewerkers
In het kader van veiligheid aangaande zorghulpmiddelen is een veiligheidsprotocol
aanwezig. Dit protocol voorziet middels inspectie- en onderhoudscontracten in de borging
van veiligheid rondom alle beweegbare zorghulpmiddelen als o.a. til-hulpmiddelen,
hoog/laag bedden, beweegbare douchestoelen e.d.
In het kader van veiligheid aangaande voedingsmiddelen – HACCP - heeft in 2018 in
organisatorisch zin een wijziging plaatsgevonden. De Centraal gekoppelde keukens zijn
“gesloten” en omgezet naar satellietkeukens. Amaliazorg is in 2018 overgegaan tot het
inkopen van “sou vide” maaltijden. Dit houdt in dat er in de satellietkeukens enkel nog warme
maaltijden worden geregenereerd t.b.v. de restaurants op locatie en voor de religieuzen die
hun maaltijd gebruiken in hun refter(s). Het HACCP protocol “Gekoppelde Keukens” is hierop
aangepast naar het HACCP protocol “Ontkoppelde Keukens”.
Als gevolg van het ontkoppelen van de centrale keukens, is in 2018 gestart met het
zelfstandig regenereren van warme maaltijden op elke woongroep psychogeriatrie. Ook voor
deze woongroepen is het HACCP protocol ( HACCP Kleinschalig Wonen) hierop aangepast.
Jaarlijks vindt er – in samenwerking met de GGD ZuidOost Brabant - een externe audit
plaats op het totale hygiënebeleid van Amaliazorg waarvan het naleven van beide HACCP
protocollen deel uitmaakt.
In het kader van veiligheid aangaande “ARBO – elektrische (hand)apparaten”, wordt de NEN
3140 (onderdeel handzame elektrische apparatuur) toegepast. Deze regel voorziet in een
jaarlijkse inspectie, meting en registratie van alle beweegbare / handzame elektrische
apparatuur. De frequentie is afhankelijk van het type apparaat, de opstelling en de
levensduur. De uitvoering van dit onderdeel van de NEN normering heeft Amaliazorg in
eigen beheer, echter heeft in 2018 op 1 locatie niet uitgevoerd kunnen worden.
De NEN 3140 (onderdeel E-installaties) wordt in zijn geheel toegepast op de volledige
elektrotechnische installaties van de gebouwen van Amaliazorg. De toepassing van dit
onderdeel van deze norm vindt jaarlijks plaats door een hiertoe gecertificeerde installateur en
vindt plaats binnen een cyclus van vijf jaren. Revisietekeningen worden jaarlijks bijgewerkt.
In het kader van veiligheid aangaande Legionella Preventie wordt op alle locaties de
“Beheersmaatregel Legionella Beheer” toegepast en uitgevoerd. Twee keer per jaar worden
op de locaties het vereiste aantal watermonsters genomen en getest op normoverschrijding
en/of op besmetting. Dit gebeurt door een erkend bedrijf welke ook jaarlijks een Audit
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uitvoert. Dit bedrijf bespreekt de resultaten van de audit met de medewerkers TD op locaties
en adviseert en begeleidt hen in de toepassing van het Legionella Beheer protocol.
In het protocol Huishoudelijke Schoonmaak zijn ook procedures en instructies opgenomen
betreffende het wekelijks spuien van koud- en warmwatertappunten welke (tijdelijk) buiten
gebruik zijn of minimaal gebruikt worden.
Eens per 3-4 jaar vindt er vanuit de handhavende instantie op elke locatie een inspectie
plaats op handhaving van voorschriften aan tapwater installaties en op uitvoering van beheer
op deze installaties.
Als onderdeel van de Omgevingsvergunning (Gebruiksvergunning) en ARBO regelgeving, is
op elke locatie een Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) organisatie aanwezig. De Coördinatoren
facilitair zijn verantwoordelijk voor de BHV organisatie op de locaties. Per locatie worden
onder leiding van genoemde functionaris tenminste twee BHV oefeningen per jaar
georganiseerd.
Indien nodig worden jaarlijks nieuwe medewerkers opgeleid tot BHV-er, daarnaast vinden er
herhalingscursussen plaats voor reeds opgeleide BHV-ers welke georganiseerd worden door
een extern gecertificeerd opleidingsbureau. Naast de opleiding tot BHV-er worden, indien
aan de orde, enkele medewerkers opgeleid tot “Opgeleid Persoon” of “Beheerder
BrandMeldInstallatie (BMI)”.
Naast de BHV herhalingscursussen wordt er op elke locatie voor medewerkers, vrijwilligers,
mantelzorgers e.d., die niet tot de lokale BHV organisatie behoren jaarlijks een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in het kader van brandveiligheid.
Veiligheid aangaande gebouwen en installaties
Elke locatie is voorzien van een “Gebruiksvergunning”, welke onderdeel uitmaakt van de
“Omgevingsvergunning”. Als gevolg van het in 2016 in werking getreden “Bouwbesluit 2012”
worden, ten behoeve van de afgifte van het “Brandveiligheids Certificaat” op de Brand Meld
Installatie (BMI), op alle locaties de Brand Meld Installaties geïnspecteerd door een “Type A”
geaccrediteerd Inspectiebureau. Het resultaat ervan was dat op één locatie het certificaat
zonder opmerkingen werd afgegeven. Op de andere locaties moesten, aan de hand van de
opmerkingen, correcties worden uitgevoerd alvorens het certificaat kon worden toegekend.
Correcties vonden eind 2018 plaats. Een her-inspectie en uitreiking van het Certificaat zal
begin 2019 plaatsvinden.
Alle
werktuigbouwkundigeen
elektrotechnische
installaties
worden
middels
onderhoudsovereenkomsten door hiertoe gecertificeerde bedrijven jaarlijks gecontroleerd en
gecertificeerd teneinde de gebruiksveiligheid en daardoor de verblijfsveiligheid van cliënten,
gasten en medewerkers te waarborgen.
Alle elektrotechnische installaties op de locaties zijn voorzien van Over Spannings
Beveiligingen (OSB Grof–, Midden- en Fijn beveiliging) als preventie ingeval van
(inductie)schade als gevolg van weersinvloeden (bliksem). De beveiligingen zijn aangebracht
op alle hoofd en onderverdeelkasten, op alle in- en uitgaande elektra- en data bekabeling
(telefonie en ICT), op CAI bekabeling, op verpleegoproepsystemen en op de
brandmeldinstallaties. De beveiligingen zijn aangebracht conform de NEN 1010 en NEN-ENIEC 62305, alsook conform Norm NPR 8110 Risicoklasse indeling OSB klasse 2 of 3.
In 2016 werd gestart met een nieuwe cyclus van 5 jaar op de verdeling van het onderhoud
op elektrotechnische installaties conform de NEN 3140. Alle E-installaties van de locaties
voldoen volledig aan de eisen vanuit deze NEN norm.
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Op werktuigbouwkundig onderhoud werden in 2017 op twee locaties de stookinstallaties
voor wat betreft de SCIOS vereisten, tweejaarlijkse PI (Periodieke Inspectie), opnieuw
gekeurd en gecertificeerd. De eerstvolgende herhaling op PI Keuringen en Certificeringen
voor drie andere locaties vindt in 2019 plaats.
4.2.2 Gegevensbeveiliging
Veiligheid aangaande ICT (cliënt-medewerker)gegevensbeveiliging.
In 2016 werden, in het kader van de Wet op datalekken en in het kader van de Wet op de
Privacy, nieuwe en herziene gedragsregels voor medewerkers opgesteld. In 2017 werd een
projectgroep in het leven geroepen ter voorbereiding op de nieuwe wet- en regelgeving als
opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke in mei 2018
van kracht is geworden.
Deze verordening verving de Wet Persoons Bescherming (WPB) en dwingt bedrijven en
organisaties tot meer actie en maatregelen. Er is meer verantwoordingsplicht en middels
documenten moet aangetoond worden dat de juiste organisatorische en technische
maatregelen genomen zijn om aan de AVG te voldoen. Tevens moet bewezen worden dat er
toestemming verkregen is voor het verwerken van persoonsgegevens. Indien gebruik
gemaakt wordt van diensten van een verwerker, dan moet een en ander worden vastgelegd
in een “Verwerkersovereenkomst”.
Om alle activiteiten gecoördineerd te laten verlopen heeft Amaliazorg in 2018 een
Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld en is de projectgroep (2017)
vervangen door het “Privacy team”. De FG en het Privacy team hadden maandelijks overleg.
De FG is jurist en is naast adviseur binnen het Privacy team, tevens coördinator en
medebeheerder
van
het
“Register
van
Verwerkingen”
(registratie
Verwerkersovereenkomsten)
en
de
“Protection
Impact
Analyse”
(PIA
=
gegevensbeschermings effectbeoordeling) Met een PIA worden de privacy risico’s van de
verwerking van gegevens in kaart gebracht. Blijkt uit de PIA dat de privacy risico’s hoog zijn,
dan moeten maatregelen genomen worden om de risico’s te verkleinen.
In 2018 had Amaliazorg nog geen “veilige e-mail” tot haar beschikking. Ter voorbereiding
hiertoe werden wel alle voorbereidende onderzoeken gedaan om tot een keuze / besluit te
komen van welke aanbieder in 2019 gebruik gemaakt gaat worden.
In de tussenliggende tijd werd gebruik gemaakt van andere (omslachtige) oplossingen om
bestanden / gegevens toch veilig via de e-mail te kunnen versturen.
Ten behoeve van AVG informatie naar alle medewerkers toe, werd in nauwe samenwerking
met de afdeling “Communicatie” een digitaal FAQ register opgesteld dat door alle
medewerkers te benaderen is. Daarnaast werd in de maandelijkse “Nieuwsbrief Amaliazorg”
aandacht besteedt aan de AVG teneinde dit blijvend onder de aandacht te houden.
Met betrekking tot de digitale verwerking van alle cliënt- en medewerker gegevens is in
december een overstap gemaakt van Unit-4 software naar AFAS software voor Salaris /
HRM applicaties en naar NEDAP software voor medewerker- en cliënt applicaties (ONS). De
NEDAP applicatie ONS bevat naast het roosterpakket tevens alle onderdelen van de
cliëntadministratie ook het ECD dat naar verwachting in Q3 – 4 van 2019 geïmplementeerd
wordt. Om beide software applicaties door alle medewerkers te kunnen laten benaderen,
zowel vanuit de privé alsook de werkomgeving, werd aan alle medewerkers die hierin nog
niet voorzien waren een e-mailadres toegekend. De toegang tot de applicaties vindt plaats
op basis van een inlognaam en een wachtwoord, waarop daarna (via SMS of e-mail) een
toegangscode wordt toegestuurd. (de zogeheten “two factor authentication”)
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Amaliazorg heeft haar ICT systemen, applicaties en bijbehorende data ondergebracht bij een
externe ICT gecertificeerde partner (t.w. Open Line Managed Services N.V. en Unit-4 Cloud
Services). Beide bedrijven zijn gecertificeerd voor ISO 20000 (1-2), ISO 27001 en NEN
7510, ISO 14001 en ISAE 3402).
De opslag en de back-up van alle data zijn in twee fysiek van elkaar gescheiden data centers
ondergebracht.
Met het externe beheer van netwerk, applicaties, actieve data en back-up data, conformeert
Amaliazorg zich volledig aan de regelgeving.
Toegang tot de data gegevens is op meerdere manieren beperkt o.a. door wachtwoorden,
fysieke restricties en externe toegangsmiddelen. Toegang tot persoonsdata (medewerkers
en cliënten) wordt gemonitord door de afdelingen PO&O en EAD als applicatie
verantwoordelijken.
De eerstelijns ICT klachten en het ICT werkplekbeheer blijven binnen de interne afdeling
Systeembeheer beheerd worden.
Toegang tot de algemene en zakelijke ICT data wordt gemonitord door de afdeling
Systeembeheer waarbij naleving van de voorgeschreven ICT protocollen centraal staat.
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4.3 Kwaliteit van Zorg
Als zorgaanbieder is Amaliazorg verplicht verantwoorde zorg te leveren. Dit is zorg van goed
niveau, die in ieder geval doeltreffend, tijdig en veilig wordt verleend en die afgestemd is op
de reële behoefte van de cliënt.
Dit vereist onder andere een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de
kwaliteit van zorg. De zorgstandaarden zijn per zorgsector uitgewerkt in het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. Conform de richtlijn in het kwaliteitskader wordt verslag gedaan van de
volgende onderdelen:
 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
 Welzijn
 Wonen
 Veiligheid: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid
beperkende maatregelen preventie van acute ziekenhuisopnamen.
 Cliëntoordelen
 Leren en werken aan kwaliteit.
De overige onderdelen uit het kwaliteitskader (zoals leiderschap en governance) zijn op
andere plaatsen in dit jaarverslag geïntegreerd.
4.3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vier thema’s als het gaat om kwaliteit van
persoonsgerichte zorg en ondersteuning: Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen.
De eerste drie begrippen hebben onder andere benamingen een plaats binnen de visie
(hoofdstuk 1) van Amaliazorg. Wat betreft de zorgdoelen worden de normen van het
kwaliteitskader gehanteerd: Iedere bewoner beschikt binnen 24 uur over een voorlopig
zorgleefplan. Binnen zes weken vindt het eerste MDO plaats, waarin een definitief
zorgleefplan wordt vastgesteld.
Uitvoering van visie op zorg
In 2018 heeft Amaliazorg een nieuwe visie geformuleerd. Belevingsgericht
wonen/zorgen/werken is hierbij de centrale kernwaarde. Wat dit betekent is voor iedere
bewoner verschillend. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden, afgestemd
op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. In 2018 heeft een
grootschalig scholingstraject plaatsgevonden voor alle medewerkers over de visie en ook
over het omgaan en voorkomen van onbegrepen gedrag. Belevingsgericht werken kan
namelijk een belangrijke bijdrage geven aan het voorkomen van onbegrepen gedrag.
Wonen voor PG-cliënten volgens kleinschalig gedachtengoed
Amaliazorg werkt voor cliënten met een psychogeriatrische indicatie met het concept van
kleinschalig wonen in groepsverband. Hiermee biedt Amaliazorg een omgeving waarin
cliënten zich geborgen, welkom en ‘thuis’ voelen. We bieden een thuisgevoel. Cliënten zijn
hierdoor sociaal betrokken. Daarnaast worden cliënten gestimuleerd handelingen,
behorende bij activiteiten van het dagelijks leven, zo zelfstandig mogelijk uit te voeren zodat
de eigen regie zoveel mogelijk blijft gehandhaafd.
4.3.2 Welzijn
Zingeving en zinvolle dagbesteding
In 2018 is een koerswijziging ingezet t.a.v. de invulling van de gelden Waardigheid en Trots.
Dit betekent dat afscheid is genomen van de dagbestedingscoaches en projectleiders zijn
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aangesteld om het project vanuit de belevingsgerichte visie verder vorm te geven samen met
de betrokkenen op de locatie.
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
Er wordt vanuit een belevingsgericht zorgconcept zorg, welzijn en een woonomgeving
geboden, passend bij de wensen en behoeften van de cliënt en diens vertegenwoordiger. De
cliënt wordt naar behoefte verzorgd en gekleed. Amaliazorg heeft een eigen wasserij van
waar de kleding van de cliënt verzorgd wordt. De cliënt kan hier naar eigen keuze al dan niet
gebruik van maken. Er wordt gemonitord of de kosten en opbrengsten van de wasserij in
balans zijn. Op dit moment zijn kosten en opbrengsten in balans.
Familieparticipatie en inzet van vrijwilligers
Amaliazorg vindt het participeren van familie, mantelzorg en vrijwilligers van groot belang.
Tijdens het cliënttevredenheidsonderzoek 2018 is de vraag gesteld of familieleden zich
voldoende welkom voelden om een rol te vervullen binnen de afdeling in het leven van hun
verwant. Deze vraag scoorde zeer hoog (schaal 0-10) op alle locaties. Zie ook de resultaten
in tabel a.
Hoe tevreden bent u over…
… de wijze waarop de afdeling u ruimte biedt en u zich
welkom voelt om een rol te blijven spelen in het leven van
uw verwant?

KH
9,00

BD
10,00

HVB
9,85

CB
8,72

VHS
9,53

totaal
9,32

Tabel a

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn
van bewoners. Zij geven extra kleur aan het leven van
alledag. Zij verrijken het leven van bewoners door het
uitvoeren van activiteiten die niet zozeer gericht zijn op het
vervullen van de primaire behoeften van de mens, die
gericht zijn op de dingen die het leven veraangenamen.
Binnen Amaliazorg werken 234 vrijwilligers. In tabel x is de
verdeling over de locaties te zien.

Aantal vrijwilligers per locatie
Blijendaal
Catharinenberg
Hof van Bluyssen
Kempenhaeve
Van Haarenstaete
Totaal

9
56
83
52
34
234

4.3.3 Wooncomfort
In de visie van Amaliazorg staat beschreven dat de woonomgeving sfeervol is ingericht met,
voor bewoners, herkenbare spullen. Amaliazorg werkt daarbij volgens het gedachtengoed
van sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats1. Mensen met dementie gaan steeds verder
terug in de tijd. In die fase kan een bewoner met dementie een moderne stoel misschien niet
als stoel herkennen. Een ouderwets interieur geeft herkenning en heeft daarmee een
positieve invloed op het welzijn van de dementerende. Daarnaast worden mensen door
‘prikkels’ in de omgeving geactiveerd. Een deel van de spullen voor de inrichting kan door de
bewoners zelf worden meegebracht, met name voor de eigen kamer. Bij het vormgeven van
het wonen kijken we voortdurend naar het spanningsveld tussen veiligheid en autonomie, om
optimaal welzijn van de bewoners te bereiken.
Op verschillende locaties is in 2018 aandacht voor het verbeteren van het wooncomfort.
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Kempenhaeve
Acaciahof en Beukenhof zijn opgesplitst tot twee aparte afdelingen om meer rust op de
afdeling te creëren. Bij afdeling Tuinzicht is een afgeschermde tuin gerealiseerd.
Catharinenberg
Op alle afdelingen is een loopcircuit gerealiseerd. Dit circuit is belevingsgericht vormgegeven
door niet gebruikte ruimtes, activiteitenruimtes en hoeken om te bouwen tot snoezelruimtes
ter bevordering van het welzijn van bewoners.
Van Haarenstaete
De gangen zijn opnieuw ingericht en verdeeld met verschillende thema’s, zodat de bewoner
meer geprikkeld raakt en een beleving ervaart wanneer hij / zij op de gang is of behoefte
heeft in een bepaalde themahoek te zijn (bijv. de tuinhoek). Medewerkers worden hierin
gecoacht om gebruik te maken van deze gangen en de visie hierop verder te ontwikkelen.
4.3.4 Veiligheid t.a.v. cliëntenzorg
Medicatieveiligheid
Op alle locaties worden medicatie incidenten
geregistreerd. In totaal werden in 2018 359
medicatie incidenten geregistreerd, in 2017 waren
dat er 370. In de grafiek hiernaast is te zien dat
het grootste aantal incidenten plaats vond als
gevolg van een vergissing van de medewerker.
Het grootste deel van de 108 meldingen in de
categorie anders betreft het niet aftekenen van de
medicatie, de medicatie is in dat geval wel
gegeven. De teamleider en de arts worden op de
hoogte gesteld van alle medicatie-incidenten,
zodat de juiste acties ondernomen kunnen
worden. De MIC-commissies per locatie zijn
verantwoordelijk
voor
trendanalyses.
Zie
paragraaf 4.3.7.
In 2018 is Amaliazorg overgegaan op het digitaal aftekenen van medicatie via Medimo. Na
een succesvolle pilot in Blijendaal is ook op de andere locaties hiermee gestart. Scholing
heeft in april 2018 plaatsgevonden. De MIC-commissies monitoren op de locaties het effect
van de nieuwe werkwijze op het aantal medicatie-incidenten.
Decubituspreventie
Op iedere locatie werkt een wondverpleegkundige. De wondverpleegkundigen zijn hiervoor
opgeleid middels een scholing WCS. De wondverpleegkundigen ontmoeten elkaar twee
maal per jaar om het beleid te bespreken en acties tot verbetering te bespreken. Er wordt
gesproken over casuïstieken, het gebruik van materialen en het inzetten van Swash
washandjes.
Medewerkers weten de wondverpleegkundigen in een vroeg stadium al te vinden. Hierdoor
wordt er direct een adequate behandeling ingezet en kan de decubitus worden voorkomen
en of wond snel genezen. De commissie zorgt ook voor het cyclisch in kaart brengen van
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alle wonden binnen de organisatie. In de tabel is te zien dat er tijdens de meting in juni 2018
sprake was van 31 bewoners met wondzorg.
Tussentijdse meting juni 2018
Locatie
Blijendaal

1

Catharinenberg

7

Hof van Bluyssen

5

Kempenhaeve

9

Van Haarenstaete

9

Totaal

31

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
Amaliazorg levert zorg aan cliënten met een psychogeriatrische indicatie voor
verpleeghuiszorg. Dit wordt gerealiseerd op de kleinschalige woongroepen voor
dementerenden. Om deze zorg te kunnen bieden hebben alle locaties een BOPZaanmerking.
In 2018 is besloten tot een aparte BOPZ-commissie. Tot die tijd was het thema BOPZondergebracht als aandachtsgebied bij de
commissie Kwaliteit van zorg. Met een aparte
commissie is het mogelijk om dieper in te
zoomen op de cijfers, protocollen, alternatieven,
deskundigheid en casuïstiek. thematiek en
gerichte verbeterpunten door te voeren.
De commissie heeft zich ingezet voor
bewustwording via scholing op de locatie en
communicatie in de Nieuwbrief. Omdat de leden
van de BOPZ-commissie ook zelf teamleider
zijn, wordt ook borging op locatieniveau
gerealiseerd. Naast de teamleiders is ook de
BOPZ-arts lid van de BOPZ-commissie. Zij heeft
actief gewerkt aan bewustwording bij haar
collega’s
in
het
voorschrijven
van
vrijheidsbeperkende
maatregelen.
De
inspanningen van de BOPZ-commissie hebben
geresulteerd in een duidelijke daling van de inzet van het aantal vrijheidsbeperkende
maatregelen. In maart 2018 werden nog 95 vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet, in
december 2018 waren dat er 55. Deze daling is terug te zien is in tabel c en de grafiek
hierboven.
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Naast bewustwording heeft de BOPZ-commissie zich beziggehouden met evaluatie van het
BOPZ-beleid en de mogelijkheid tot het gebruik van GPS voor bewoners voor wie dit
bijdraagt aan veiligheid (bewoners met een groot risico op weglopen) of voor wie met behulp
van GPS onder voorwaarden zich nog buiten de locatie kan begeven (realisatie begin 2019).

Gecamoufleerd toedienen medicatie
Gecamoufleerd toedienen van medicatie zo nodig
Werkblad in rolstoel
Werkblad op rolstoel zo nodig
Gebruik psychofarmaca bij onrust
Gebruik psychofarmaca bij onrust zo nodig
Rolstoel op rem
Verzorging onder dwang
Bedhekbeschermers
Bedhekken
Hansop/plukpak
Kastdeuren op slot
LaagLaagbed
Onthouden van stoffen, alcohol, rookwaren
Onthouden van stoffen, alcohol, rookwaren zo
nodig
Sensoren
Onrustband
Veiligheidsgordel in (rol)stoel zo nodig
Veiligheidsgordel in rolstoel
Overige
GPS
Totaal

mrt-18
0
0
0
1
12
3
2
0
2
21
9
0
9
0

jun-18
0
0
0
2
10
3
2
1
1
17
9
1
8
0

sep-18
0
0
2
0
9
3
1
1
1
13
4
1
4
0

0
34

0
35

2

1

0

0

0
26
1
1
2
1

95

91

70

dec-18

2
9
3

2
11
4
2
2

19
1

55

Tabel c

Preventie van acute ziekenhuisopnamen
Analyse ten aanzien van acute ziekenhuisopnames vindt plaats door de arts op cliëntniveau.
Hierover wordt gerapporteerd in het zorgdossier van de bewoner. Via de MIC-procedure
vindt registratie plaats van de gevolgen van de incidenten. Van de 510 in 2018
geregistreerde valincidenten is er 3 maal een ziekenhuisopname ten gevolge van het
valincident gerapporteerd. Er waren geen ziekenhuisopnamen ten gevolge van andere
incidenten.
Overige meldingen m.b.t. ziekenhuisopname worden gerapporteerd in het zorgdossier van
de inwoner.
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Risico-indicatoren
Nadat de minister in juni 2018 twitterde dat de
risicosignalering voor de verpleeghuiszorg niet meer
verplicht is, heeft evaluatie van de risicosignalering
binnen Amaliazorg plaatsgevonden. Het signaleren
van risico’s is onderdeel van het vak van
verzorgenden en verpleegkundigen en is een
continu proces. Dit beperkt zich niet tot het invullen
van een standaardlijst 2 x per jaar. De oude
risicosignalering is daarom vervangen voor een
sterk verkorte variant en geïntegreerd met het blad
dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het MDO.
4.3.5 Cliëntoordelen
In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is als norm opgenomen dat organisaties jaarlijks de
cliënttevredenheid meten. Er zijn verschillende meetinstrumenten waarmee gemeten kan
worden. In 2018 is de keuze gemaakt om te gaan werken met MijnZorgPeiler. Met dit
instrument is het mogelijk om zelf digitaal vragenlijsten te bouwen en per mail of brief met
inlogcode uit te zetten. Ook het meten van de verplichte NPS (NetPromotorScore) is
mogelijk. Er is voor gekozen om voor het onderzoek 2018 vragen op te stellen in verband
over belevingsgerichte zorg. In verband met technische problemen met MijnZorgPeiler heeft
de uiteindelijke uitrol van de vragenlijst gedeeltelijk in 2019 plaatsgevonden. Opvallend bij de
uitrol was dat 26 van de in totaal 75 respondenten de voorkeur gaven aan de papieren
vragenlijst die bij de eerste herinnering is toegestuurd.
Conclusie tevredenheidsonderzoek 2018
In totaal is met 6 vragen een aantal onderdelen van belevingsgerichte zorg in kaart gebracht.
Alle vragen konden gescoord worden op een schaal van 0 tot en met 10. In tabel d zijn de
resultaten van het onderzoek weergegeven.

Tabel d
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Ook is bij iedere vraag gevraagd om een toelichting. Er zijn in de toelichting volop
complimenten gegeven over de manier waarop bewoners bejegend worden en er
aangesloten wordt op hun interesses. Daarnaast zijn er ook verbeterpunten genoemd, waar
men op locatieniveau mee aan de slag gaat.
Met het onderzoek is ook de
verplichte Net Promotor Score
(NPS) onderzocht. Bij de NPS
wordt aan respondenten gevraagd
of zij de organisatie aan anderen
zouden aanbevelen. De NPS wordt
berekend door van het aantal
mensen dat een 9 of 10 scoort
(promotors) het aantal mensen dat
laag
beoordeelt
(0
t/m
6)
afgetrokken.

2018
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

De NPS-score van Catharinenberg
is opvallend, omdat deze negatief
is. Hierbij moet worden opgemerkt dat 50% van de respondenten een 7 of 8 heeft gegeven.
Volgens de methodiek van de NPS zijn dit de ‘passieve promotors’. Deze worden buiten de
berekening gehouden.
Zorgkaart Nederland
ZorgkaartNederland is een website van de Patiëntenfederatie. Bezoekers van de site kunnen
hier anoniem hun mening achterlaten over een zorgorganisatie. De website biedt informatie
om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Voor Amaliazorg kunnen
reacties op Zorgkaart Nederland aanknopingspunten geven voor verbetering. Amaliazorg wil
het invullen van Zorgkaart Nederland stimuleren. Daarom wordt de mogelijkheid om hier een
mening in te vullen regelmatig benoemd op o.a. familie avonden en tijdens
evaluatiegesprekken en staat dit vermeld op de website van Amaliazorg.
Ondanks deze acties zijn er in 2018 slechts 9 waarderingen over Amaliazorg gegeven. Het
aantal waarderingen per locatie en de gemiddelde waardering daarbij is weergegeven in
tabel e.

Hof van Bluyssen
Catharinenberg
Van Haarenstaete
Kempenhaeve
Blijendaal

Aantal waarderingen in 2018
7
0
0
1
1

Gemiddeld cijfer
9,3
n.v.t.
n.v.t.
10
9,8

Tabel e: Aantal waarderingen Zorgkaart Nederland in 2018
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4.3.6 Leren en werken aan kwaliteit
Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2018 is het kwaliteitssysteem PREZO in een Initiële Audit beoordeeld door stichting
Perspekt. PREZO is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Alle
locaties hebben het keurmerk wat in 2015 is toegekend behouden.
Diverse vaste momenten van overleg bieden structuur aan de evaluatie van
kwaliteitsafspraken en plannen zoals de twee maandrapportage. De commissie Kwaliteit
van zorg, commissie facilitaire zaken en commissie zorg & welzijn hebben een
beleidsvoorbereidende rol. Binnen de Raad van Toezicht is een afvaardiging genaamd
commissie Kwaliteit van Zorg, periodiek is overleg met deze commissie. Documenten
worden in die commissies geëvalueerd en bijgesteld. In het kwaliteitsbeleid is vastgesteld dat
de afspraken binnen de organisatie in Kwaliteit Registratie Systeem worden ondergebracht.
4.3.7 Kwaliteitsplan
Voor 2018 is net als in 2017 een kwaliteitsplan opgesteld volgens de richtlijnen van het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De acties in dit plan zijn gemonitord via de tweemaandsrapportages van de managers. In de laatste maanden van 2018 is gewerkt aan het
plan voor 2019, dat meteen ook de contouren van 2019 en 2020 bevat. Het plan is
besproken met de cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Toezicht.
MIC (melding incidenten cliënten)
Het melden van incidenten waarbij een
cliënt of medewerker betrokken is, is
zeer belangrijk. In 2018 werden in totaal
1057 gemeld, zie figuur f. Het ging
daarbij 510 keer om een valincident en
359 keer om een medicatie incident.
Door deze incidenten te analyseren en
hiervan te leren kunnen soortgelijke
incidenten in de toekomst voorkomen
worden. De Amaliazorg locaties maken
ieder kwartaal een eigen MICFiguur f
kwartaalverslag welke in de commissie
Kwaliteit van zorg wordt besproken. De analyse van medicatie incidenten is beschreven in
paragraaf 4.3.4.
Bij een aantal cliënten is het valrisico uitvoerig besproken in het multidisciplinair overleg
(MDO), zijn alle mogelijke maatregelen genomen en wordt het overige risico geaccepteerd.
Voor deze cliënten wordt bij een valincident wel een registratieformulier incidenten ingevuld
en wordt dit formulier conform de normale procedure afgewerkt. Het formulier wordt niet
meegenomen in de cijfermatige verwerking.
Er zijn in 2018 3 meldingen van calamiteiten gedaan bij de inspectie voor de
Gezondheidszorg. Uitgebreide analyse heeft hierbij in alle drie de situaties geleid tot een
verbeterplan dat vervolgens gemonitord is.
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Meting indicatoren basisveiligheid
Deze meting richt zich op zorginhoudelijke aspecten van de cliëntenzorg en wordt jaarlijks
uitgevoerd. In 2018 heeft deze centrale meting plaatsgevonden. De resultaten zijn
gepubliceerd via de landelijke database.
Enquêteformulier bij afsluiting van de zorg door overlijden
Naast de verplicht gestelde metingen voor de sector VVT houdt Amaliazorg zelf ook nog een
meting. Als een cliënt in het zorgcentrum is overleden, wordt aan de nabestaanden gevraagd
een enquêteformulier in te vullen over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en dit
formulier mee te brengen tijdens een afrondend gesprek, dat de eerstverantwoordelijk
verzorgende (EVV) houdt met de vertegenwoordiger/nabestaanden. De verbeterpunten
worden op locatieniveau opgevolgd en gemonitord.
Klachten
Amaliazorg hanteert een klachtenregeling voor cliënten die voldoet aan de eisen van de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en aan de eisen die de wet BOPZ stelt. Er is
een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Daarnaast was Amaliazorg in 2018
aangesloten bij een Regionale Klachtencommissie. Er zijn geen officiële klachten ingediend
bij deze klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon is in 2018 vier maal geraadpleegd
door verwanten. Drie maal leidde dit tot een naar tevredenheid van partijen verlopen
bemiddeling door de cliëntvertrouwenspersoon. Eén maal leidde dit tot het intrekken van de
klacht.
Vanaf juni 2018 vindt interne klachtenregistratie plaats via de commissie Kwaliteit van zorg.
Alle formele klachten worden hier besproken. Klachten worden als formeel beschouwd als
deze schriftelijk zijn ingediend, of als er een apart gesprek plaatsvindt. In totaal werden er 8
klachten op deze manier besproken/geregistreerd.
Lerend netwerk
Vanaf 1 juli 2017 maakt Amaliazorg deel uit van een lerend netwerk met 5 andere
zorgaanbieders. Bij de keuze van de netwerkpartners staan het kunnen leren van elkaar en
de praktische werkbaarheid centraal.
De netwerkpartners zijn:
- Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze
- Het Laar te Tilburg
- Maria-oord te Dongen
- Maasduinen te Kaatsheuvel
- Zorgstichting ’t Heem te Udenhout
Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de
gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde
toevoegt aan het leven van ouderen.
De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van
informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme
en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde
medewerkers en vrijwilligers.
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Er is een intentieverklaring opgesteld en door de
partners ondertekend. De duur van de
samenwerking is vooralsnog 1,5 jaar. Verlenging
van deze overeenkomst is mogelijk indien
betrokken partijen dat wensen.
Op 18 september 2018 vond voor de eerste keer
een gezamenlijk symposium plaats om met een
brede vertegenwoordiging kennis en ervaringen uit
te wisselen.
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4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers algemeen
4.4.1 Ontwikkeling van medewerkers
Bij Amaliazorg staat het menselijk geluk van de bewoners en cliënten centraal. Daarnaast
brengt de transitie in de zorg de nodige veranderingen met zich mee. De zorg wordt hierdoor
complexer.
Dit vraagt van onze medewerkers dat zij hun competenties verder ontwikkelen. In 2017 is de
visie omtrent belevingsgericht werken nader uitgewerkt. Voor de medewerkers is de kern van
de visie nader omschreven en richtlijnen. Omdat Amaliazorg het belangrijk vindt dat alle
medewerkers op een goede en professionele manier kunnen omgaan met mensen met
dementie is een opleidingsplan gemaakt. In 2018 zijn alle zorgmedewerkers geschoold in
Belevingsgerichte zorg en omgaan met onbegrepen gedrag.
4.4.2 Strategische Personeelsplanning
Met een strategische personeelsplanning wordt in beeld gebracht hoeveel en welke
medewerkers met welke competenties Amaliazorg in huis heeft en wat er in de toekomst
nodig zal zijn. Zo zorgen we er voor dat Amaliazorg haar doelstellingen kan bereiken, nu en
in de toekomst. In 2018 is dit project voortgezet, daarbij rekening houdend met de krapte op
de arbeidsmarkt.
4.4.3 Kanteling werktijden
Medewerkers en teams krijgen meer zeggenschap over hun werktijden zodat ze beter
kunnen inspelen op de wensen en behoeften van bewoners en ook zelf keuzes maken die
werk en privé beter combineren. Dat bevordert de motivatie en de betrokkenheid van de
medewerkers.
Deze verschuiving in de procesgang van de zeggenschap over werktijden haakt aan bij de
ontwikkeling om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen zoals is opgenomen
in het beleidsplan.
In 2018 is samen met een werkgroep met een brede vertegenwoordiging van medewerkers
en OR een concept nieuwe werktijdenregeling gemaakt.
4.4.4 Ziekteverzuim
Het verzuimbeleid gebaseerd op het gedragsmodel heeft er in 2018 toe bijgedragen dat het
verzuim op gemiddeld 5,33% is uitgekomen. Hiermee zit Amaliazorg ruim onder het
landelijke verzuimpercentage in de VVT zorg.
4.4.5 Arbobeleid
In 2018 is uitvoering gegeven aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Amaliazorg werkt met arbo-commissies per locatie. Elke commissie komt twee maal per jaar
bij elkaar en werkt concreet aan de uitvoering van de actieplannen die voortkomen uit de RIE
(Risico Inventarisatie en Evaluatie).
De ergo coaches die op locatie werkzaam zijn hebben een belangrijke taak in het geven van
ondersteuning en advies aan medewerkers om ergonomisch verantwoord te werken.
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4.4.6 2018 Cijfermatig
Hieronder staan enkele kerngegevens benoemd ten aanzien van medewerkers binnen
Amaliazorg.
Peildatum 31-12-2018:
- Aantal medewerkers: 423 (incl. stagiaires en vakantiewerkers)
- Aantal vrijwilligers: 227
Aantal (vaste) medewerkers in fte per 31-12-2018:

212,35
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4.5 Financieel beleid
Het financieel beleid van Amalia als not-for-profit-organisatie is er op gericht om bestaande
reserveposities te continueren en initiateven in het kader van innovatie & ontwikkeling te
bekostigen. Hiertoe stelt Amaliazorg jaarlijks een begroting op, worden diverse prestatieindicatoren periodiek gemonitord en via (maandelijkse) managementinformatie-overzichten
beschikbaar gesteld aan de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, het Managementteam
en wordt na afloop van het jaar de jaarrekening opgesteld.
4.5.1. Gang van zaken tijdens het boekjaar
Begroting
Het boekjaar 2018 sluit met een geconsolideerd resultaat van € 466.448 negatief.
Het beoogde resultaat zoals geprognosticeerd in de geconsolideerde begroting 2018
bedroeg € 2.959 positief.
Gesplitst naar bedrijfsonderdeel ziet het resultaat 2018 er als volgt uit:
* Amaliazorg enkelvoudig
: € 478.032 negatief
bestaande uit:
- Amaliazorg
: € 487.140 negatief
- AmaliaThuis
: € 9.108 positief
* Amaliawonen enkelvoudig
: € 11.584 positief
In vergelijking met de begroting kent het negatieve resultaat Amaliazorg (enkelvoudig) als
voornaamste oorzaak het achterblijven van de opbrengsten (-/- € 482.000) bij nagenoeg
gelijke kosten (-/- € 4.000). Gespecificeerd naar opbrengstencategorie komt dit neer op:
1) minder opbrengsten wijkverpleging (-/- € 59.000) als gevolg van minder productie;
2) minder opbrengsten WLz-zorg (-/- € 303.000) als gevolg van minder intramurale
productie, een lagere dan begrote zzp-mix en minder productie volledig pakket thuis;
3) minder overige bedrijfsopbrengsten (-/- € 182.000) als gevolg van minder afzet
maaltijden, minder opbrengsten restaurant, minder opbrengsten huishouding en
gastvrouwen vanwege verhuizing zusters uit Catharinenberg naar moederhuis
Nazareth in Oirschot;
4) meer opbrengsten WMO en subsidies loonkosten (+ € 62.000).
Hoewel de personeelskosten nagenoeg gelijk zijn aan de begrote personeelskosten wijkt de
verhouding (kosten) personeel in loondienst en (kosten) personeel niet in loondienst fors af
van de verhouding zoals opgenomen in de begroting. Door de krapte op de arbeidsmarkt is
de formatie-inzet personeel in loondienst aanzienlijk lager dan begoot en daarmee ook de
loonkosten personeel in loondienst. Hiertegenover staat dat de kosten personeel niet in
loondienst (uitzendkrachten, zelfstandigen zonder personeel en overige interimmedewerkers) fors hoger zijn dan begroot.
Verder geldt dat – hoewel ook in 2018 weer lager dan het landelijk gemiddelde – het
ziekteverzuim in 2018 (5,3%) hoger is geweest dan begroot (5,0%);
Het hogere dan begrote resultaat Amaliawonen (enkelvoudig) vindt zijn oorzaak in minder
overige bedrijfskosten en minder rentekosten. Hiertegenover staat dat de huuropbrengsten
minder hoog zijn dan begroot als gevolg van de verhuizing van de zusters in Catharinenberg
naar Oirschot en het niet tijdig herbestemmen van de vrijkomende ruimten.

45

Geconsolideerd is sprake van hetzelfde beeld als enkelvoudig: minder opbrengsten,
nagenoeg gelijke kosten en minder rentekosten.
Vorig boekjaar
Zoals hiervoor reeds vermeld, sluit het boekjaar 2018 met een negatief resultaat van
€ 466.448; in vergelijking met 2017 (€ 1.065.884 negatief) is het resultaat met € 599.436
verbeterd. Hierbij zij wel aangetekend dat in het resultaat 2017 een eenmalige post ad.
€ 648.800 (extra dotatie aan voorziening groot onderhoud) is opgenomen. Geabstraheerd
hiervan zou het resultaat 2017 € 417.084 negatief hebben bedragen waardoor het resultaat
2018 ca. € 50.000 lager is dan het reguliere resultaat 2017.
Naast de lagere overige bedrijfskosten (-/- € 253.000) onder andere als gevolg van minder
(dotatie) onderhoudskosten, zijn in 2018 ook de personeelskosten lager dan in 2017
(-/- € 157.000). De voornaamste reden hiervan is de kosten sociaal fonds keukens
(€ 340.000) die in 2017 onder de (overige) personeelskosten zijn opgenomen waar deze
kosten in 2018 niet meer aan de orde zijn. Tegenover deze lagere overige bedrijfs- en
personeelskosten staan hogere kosten afschrijvingen & afwaardering (+ € 74.000), met
name een gevolg van de voortijdige afwaardering van de (geactiveerde) applicaties Unit4 in
verband met de overgang vanaf januari 2019 naar andere applicaties voor HRM, roosteren,
salarisverwerking en cliëntenadministratie.
De totale opbrengsten zijn in 2018 hoger dan in 2017 (+ € 250.000). Dit komst met name
door hogere opbrengsten WLz (+ € 589.000) en WMO (+ € 33.000). Hiertegenover staat dat
de opbrengsten wijkverpleging (ZvW, -/- € 65.000) en de opbrengsten service- en
dienstverlening (-/- € 297.000) lager zijn dan in 2017.
Door het negatieve resultaat 2018 is het eigen vermogen (verder) gedaald. Hierdoor is de
solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het totale vermogen) verminderd van 24,9%
naar 23,9%. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen als percentage van de totale
opbrengsten) is afgenomen van 21,6% naar 18,8%.
4.5.2. Toestand per balansdatum
Het balanstotaal is in vergelijking met 2017 met € 1.293.000 afgenomen.
De vaste activa zijn afgenomen met € 444.000 (verschil tussen investeringen en
afschrijvingen). De vlottende activa zijn afgenomen met € 849.000. Dit betreft vooral de
liquide middelen (-/- € 710.000). Verder is sprake van een afname van de vordering op
debiteuren
(-/- € 90.000) en een afname van de overige vorderingen (-/- € 66.000) zoals vorderingen uit
hoofde van WMO-zorg, ZvW-zorg, subsidieregelingen, nog te ontvangen en vooruitbetaalde
bedragen. Hiertegenover staat een toename van de vordering WLz uit hoofde van
bekostiging (financieringstekort, + € 17.000).
Het eigen vermogen is gedaald van € 3.935.400 per ultimo 2017 naar € 3.469.000 per ultimo
2018. De langlopende schulden zijn afgenomen in overeenstemming met de reguliere
aflossingen (-/- € 490.000). Ook de kortlopende schulden zijn afgenomen (-/- € 339.000)
ondanks de toename van de verplichting vakantiedagen (+ € 72.000) en de (toename)
verplichting nettosalarissen inclusief sociale en pensioenlasten (+ € 48.000).
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Ondanks deze mutaties is de liquiditeitspositie verbeterd. Zowel de current-ratio (kortlopende
vorderingen inclusief vordering uit hoofde van het financieringstekort en inclusief liquide
middelen versus kortlopende schulden excl. bankkrediet) als de quick-ratio kortlopende
vorderingen gecorrigeerd voor voorraden versus kortlopende schulden excl. bankkrediet) zijn
gestegen van 2,57 naar 2,59. Het werkkapitaal – berekend als het saldo van de vlottende
activa inclusief liquide middelen minus de vlottende passiva – is positief.
4.5.3. Financiële positie
Zoals reeds eerder aangegeven is de solvabiliteit gedaald van 24,9% naar 23,9%. Ook het
weerstandsvermogen is gedaald van 21,6% naar 18,8%.
De verhouding tussen het exploitatieresultaat en het totaal van de opbrengsten (= resultaatratio) bedraagt in 2018 -/- 2,5%; in 2017 was dit -/- 5,9%.
Het totale eigen vermogen is in 2018 afgenomen met € 466.448 zijnde het resultaat over
2018 waarbij door de Raad van Bestuur de volgende resultaatverdeling is vastgesteld, welke
door de Raad van Toezicht is goedgekeurd: onttrokken aan de bestemmingsreserve
instandhoudingsinvesteringen € 51.876, aan de bestemmingsreserve eigen risico
ziekteverzuim € 14.700, aan de bestemmingsreserve Waardigheid en Trots € 143.982 en
aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) € 267.474. Aan de algemene reserves is het
resultaat Amaliawonen (€ 11.584) toegevoegd. Verder heeft de Raad van Toezicht
ingestemd met de overdracht van de reserve WMO (€ 36.641) van de algemene reserves
naar de Reserve Aanvaardbare Kosten. Als gevolg van deze resultaatverdeling is het saldo
RAK (bestemmingsfonds) gedaald van € 1.417.691 (ultimo 2017) naar € 1.186.858 (ultimo
2018).
Resultaatratio:
Exploitatieresultaat / totaal opbrengsten
Resultaat

Verslagjaar

Vorig jaar

-/- 2,5%

-/- 5,9%

Liquiditeit

Verslagjaar

Vorig jaar

2,59

2,57

2,59

2,57

0,25

0,27

Verslagjaar

Vorig jaar

23,9%

24,9%

18,8%

21,6%

Current ratio: verhouding vlottende activa (incl. voorraden,
incl. liquide middelen) / kortlopende schulden (excl.
Bankkrediet)
Quick ratio: verhouding vlottende activa (excl. voorraden,
incl. liquide middelen) / kortlopende schulden (excl.
Bankkrediet)
Verhouding vlottende activa (excl. liquide middelen) /
kortlopende schulden (excl. Bankkrediet)

Solvabiliteit
(exclusief egalisatiereserves en voorzieningen)
Eigen vermogen / Balanstotaal
Eigen vermogen / Totaal opbrengsten
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Solvabiliteit
(inclusief egalisatiereserves en voorzieningen)
Eigen vermogen / Balanstotaal
Eigen vermogen / Totaal opbrengsten

Verslagjaar

Vorig jaar

33,4%

33,6%

26,3%

29,2%

4.5.4. Vooruitblik 2019 en volgende jaren
Voor 2019 is ten behoeve van Amaliazorg, AmaliaThuis en Amaliawonen een begroting
opgesteld met een geconsolideerd tekort van € 318.000. Hierbij is rekening gehouden met
een tweetal incidentele posten namelijk in 2019 nog doorlopende licentie- en
onderhoudskosten voor de cura-applicaties en -cloudservices welke eind 2018 / begin 2019
buiten gebruik zijn gesteld én incidentele kosten van juridische en personele aard.
Hoewel de Raad van Toezicht de geconsolideerde begroting 2019 in beginsel heeft
goedgekeurd, heeft ze toch besloten een interim directeur-bestuurder aan te stellen met als
opdracht de knelpunten binnen Amaliazorg in beeld te brengen en (financieel) orde op zaken
te stellen.
Het in beginsel risicoloze bekostigingssysteem van de materiële vaste activa is na een
transitiefase met ingang van 1-1-2018 vervangen door een systeem van
prestatiebekostiging.
Kapitaallasten zullen voortaan moeten worden gedekt via een component in de integrale
tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Afhankelijk van het zorgaanbod, de
bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor
ontstaan risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting),
boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen
(impairment).
Amaliazorg en Amaliawonen hebben in de afgelopen jaren diverse malen bedrijfswaardeberekeningen op kapitaallastenniveau opgesteld. Ook in 2018 zijn deze berekeningen
uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de berekeningen, blijkt er andermaal geen
sprake te zijn van een negatieve bedrijfswaarde op locatieniveau en heeft geen duurzame
waardevermindering van de vaste activa plaatsgevonden.
Met de middelen vanuit Waardigheid & Trots en de introductie van het kwaliteitskader
verpleeghuizen is er ruimschoots extra geld beschikbaar om middels het aantrekken van
extra personeel en/of innovatie de kwaliteit in de verpleeghuizen te verbeteren. Amaliazorg
heeft ervoor gekozen om met de extra gelden medewerkers welzijn en medewerkers
huiskamer aan te trekken en daarmee te zorgen voor een meer zinvolle dagbesteding en
voortdurende aanwezigheid gedurende de dag van medewerkers op de woongroepen.
Verder zal in 2019 het informatiseringsproject wat eind 2017 van start is gegaan en wat in
2018 een succesvolle uitrol heeft gekend, een vervolg krijgen en zal ook het vastgoed een
steeds terugkerend onderwerp op de agenda van Amaliazorg én Amaliawonen zijn.
Bezien vanuit meerdere perspectieven gaat – zo is de verwachting – Amalia in 2019
wederom een boeiend jaar tegemoet! Centrale thema daarbij is en blijft: samen kleur en
invulling geven aan het menselijk geluk van zowel bewoner als medewerker!
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-18
€
ACTIVA

31-dec-17
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

1
2

Totaal vaste activa

0
9.574.873

121.257
9.897.950

9.574.873

10.019.207

58.284
412.294
4.475.452

40.829
568.188
5.185.982

4.946.030

5.794.999

14.520.903

15.814.206

31-dec-18
€

31-dec-17
€

112.684
1.812.517
1.186.858
356.935

112.684
2.023.075
1.417.691
381.992

3.468.994

3.935.442

Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen

3
4
5

Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

6

Totaal groepsvermogen
Voorzieningen

7

1.376.758

1.374.430

Langlopende schulden

8

7.275.128

7.765.320

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

3
9

32.978
2.367.045

33.564
2.705.450

2.400.023

2.739.014

14.520.903

15.814.206

Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref.

2018
€

2017
€

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

11

16.545.878

15.987.963

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

12

72.202

83.403

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.839.752

2.136.646

18.457.832

18.208.012

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

13.187.670

13.345.200

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

909.792

924.129

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

88.338

0

Overige bedrijfskosten

18

4.478.348

4.731.463

Som der bedrijfslasten

18.664.148

19.000.792

BEDRIJFSRESULTAAT

-206.316

-792.780

-260.132

-273.104

-466.448

-1.065.884

2018
€

2017
€

-51.876
-14.700
-143.982
-267.474
11.584

21.062
-75.100
-7.074
-431.167
-573.605

-466.448

-1.065.884

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging aan:
Bestemmingsreserve instandhouding
Bestemmingsreserve eigen risico ziekteverzuim
Bestemmingsreserve Waardigheid & Trots
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2018
€
-206.316

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

909.792
2.328
88.338

-792.780
924.129
882.043
0

1.000.458
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

98.670

-18.041
-351.445

86.152
-227.966
-213.684
580.458

361
-262.966
0

9.579
-276.284
0

-538.191
0
0
0

-266.705
703.543

-318.652
0
-19.650
0
-538.191

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

-43.144
970.248

-262.605
317.853

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

1.806.172

155.802

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

2017
€

€

0
-490.192

-338.302

0
-480.192

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-490.192

-480.192

Mutatie geldmiddelen

-710.530

-114.951

5.185.982
4.475.452

5.300.933
5.185.982

-710.530

-114.951

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
Voor de weergave van kasstromen wordt het gerapporteerde resultaat aangepast voor posten van de winst- en
verliesrekening die geen kasstroom tot gevolg hebben in de verslagperiode.
Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Amaliazorg is statutair en feitelijk gevestigd te Oirschot, op het adres Koestraat 37 en is geregistreerd onder KvKnummer: 17200931.
De belangrijkste activiteiten zijn het bieden van verzorging, verpleging, begeleiding en andere daaraan te relateren vormen
van dienstverlening.
Stichting Amaliazorg staat aan het hoofd van de groep waarvan ook deel uitmaken stichting Amaliawonen en AmaliaThuis
B.V., beide statutair gevestigd in Oirschot.
De voornaamste doelstelling van Stichting Amaliawonen is het verwerven, het tot stand brengen, het ter huur aanbieden, het
instandhouden en het exploiteren van onroerende zaken, woonvormen, voorzieningen en/of fondsen ter ondersteuning van
de verzorging, de verpleging en de begeleiding van zorgbehoevenden. Sinds april 2012 is de bestuursstructuur van
Amaliazorg en Amaliawonen identiek waarbij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Amaliazorg ook
fungeert als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Amaliawonen.
AmaliaThuis B.V. is opgericht op 17 juli 2015 en heeft als voornaamste doelstelling het genezen, verplegen en verzorgen van
ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, gefinancierd vanuit pgb.
Stichting Amaliazorg is enig aandeelhouder van AmaliaThuis B.V. en tevens enig bestuurder hetgeen inhoudt dat de
bestuurders van Stichting Amaliazorg ook de feitelijk bestuurders van AmaliaThuis B.V. zijn.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Amalia heeft gedurende drie jaren (2016, 2017
en 2018) een negatief resultaat hetgeen een drukkend effect heeft op de solvabiliteit en het weerstandsvermogen. Om het
negatieve tij te keren, is een herstelplan in voorbereiding dat medio mei 2019 ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht, de
OR en de CCR zal worden voorgelegd. De maatregelen in het herstelplan behelsen naast een reductie van de kosten (met
name personeelskosten middenkader en management), een toename van de opbrengsten in het bijzonder door een
snelle(re) en meer evenwichtige bezetting van plaatsen te bewerkstelligen.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.
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.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Amaliazorg zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep
behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel Stichting Amaliazorg als de geconsolideerde maatschappijen van
Amaliazorg.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van stichting Amaliazorg.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen (Stichting
Amaliawonen) en vennootschappen (Amalia Thuis B.V., betreft een 100%-deelneming) zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen van
de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde jaarrekening
afwijkende grondslagen gehanteerd.
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen transacties met
verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting
zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de
balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de
afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen
begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in
de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties
geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar
waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat
zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een
derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het
juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Amaliazorg.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur
van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire
methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt
niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 3% - 5%.
• Machines en installaties : 5% - 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : Inventaris 20%, Vervoermiddelen 25% en Automatisering 33%.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Groot onderhoud:
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de
overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van
deze voorziening.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld
aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend
volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar
zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen
van deze deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een
duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de
resultatenrekening.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de
periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of
verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief per balansdatum te
vergelijken met de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde kan bestaan uit geschatte contante waarde van de
toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop naar verwachting te realiseren
directe opbrengstwaarde.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde wordt een bijzondere waardevermindering
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Amalia heeft voor het bepalen van de realiseerbare waarde, de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar
zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden gehanteerd, en vergeleken met de
boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2018.

Daarbij zijn voor wat betreft de benadering van de contante waarde van de kasstromen de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• ZZP-productie/mix 2018 - 2030 (exclusief mutatiedagen). Voor de jaren na 2018 is rekening gehouden met een geleidelijke
overgang van ZZP 1 tot en met 4 naar ZZP 5 en hoger, waarbij rekening is gehouden met een afbouw c.q. extramuralisering
van het aantal plaatsen met 37;
• Leegstand van 3% ten opzichte van de in 2017 gerealiseerde productie;
• Overhead-dekking van 4%;
• Resterende contractduur van 13 jaar;
• Inflatiecorrectie van 1,50%;
• Rentekosten nieuwe leningen 4,00%;
• Indexering huurprijs 2,25%;
• Uit de meerjarenprognose afgeleide kasstromen voor de jaren 2018 tot en met 2030.
• Vervangingsinvesteringen tot het niveau dat noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde
levensduur in gebruik te houden;
• Een disconteringsvoet van 5%, zijnde het gemiddelde van de externe vermogenskosten van Amalia en het gewenste
rendement op het eigen vermogen.
En ook nu blijkt geen sprake te zijn van een negatieve bedrijfswaarde op locatieniveau. Het verschil tussen de boekwaarde
per 31 december 2018 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen is op basis van het verwachte scenario
opnieuw / nog steeds positief. Op grond hiervan is ultimo 2018 andermaal geen aanpassing gedaan aan de waardering van
het vastgoed en is geen voorziening voor verlieslatende contracten gevormd.
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Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
toelichting per balanspost.
Stichting Amaliawonen dekt haar renterisico voornamelijk af door renteswaps. Wijzigingen in de reële waarde van derivaten
die zijn toegewezen en in aanmerking komen voor kostprijshedge-accounting worden opgenomen in het eigen vermogen voor
zover deze effectief zijn. Cumulatieve bedragen in het eigen vermogen worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer de
afgedekte post wordt afgewikkeld en het resultaat van de afwikkeling in de resultatenrekening wordt opgenomen.
Stichting Amaliawonen documenteert de hedgerelatie in een individuele hedgedocumentatie SWAP-overeenkomst en toetst
periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie door vast te stellen dat geen sprake is van overhedge.
Indien het afgeleide instrument niet langer voldoet aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, afloopt of wordt verkocht of
wanneer Stichting Amaliawonen niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat
moment in het vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige
transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen
uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht.
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Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van
vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte
oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het
einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen
voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget
(artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van
de stichting.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen zijn 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 zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde of de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor
belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Per individuele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen, bijvoorbeeld:
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.
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en
uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij
hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de
uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal
hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet
in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen of jubileumvoorziening is gevormd ter dekking van de op basis van de CAObepalingen verschuldigde uitkering bij 12½, 25 en 40-jarig jubileum.
De voorziening uitgestelde beloningen is gewaardeerd tegen de contante waarde van de in de toekomst te verwachten
verplichtingen, rekening houdend met vertrekkansen e.d. waarbij de mutatie ten laste van het resultaat is gebracht. De
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,57%.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden
opgenomen onder kortlopende schulden.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd
korter dan één jaar.
Renterisico
Het renterisico van Stichting Amaliazorg is beperkt aangezien de opgenomen leningen zijn afgesloten tegen een vast
rentepercentage over de gehele looptijd.
Voor leningen met een variabele rente is het renterisico voornamelijk afgedekt door renteswaps (zie ook paragraaf financiële
instrumenten).
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, met uitzondering van de reële waarde van de aangehouden renteswaps waarvoor gebruik wordt gemaakt van
kostprijshedge-accounting.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds 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.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de
instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien
de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de
verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking
genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor
op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen)
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde
verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Pagina 61

Stichting Amaliazorg

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een
uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar
onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie,
worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het
hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de
ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens
dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op
basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen
Stichting Amaliazorg 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 Stichting Amaliazorg. De verplichtingen, die
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
Stichting Amaliazorg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden
nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe'
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Eind maart 2019 bedroeg de (beleids-)dekkingsgraad 100,9% (was eind 2018:
101,3%). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. Het pensioenfonds verwacht volgens het bijgewerkte (maart
2019) herstelplan 2019-2028 hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om
extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Amaliazorg 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. Stichting Amaliazorg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het
resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen
waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van
financiële vaste activa en effecten.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid
bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter
compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de
kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het
actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij
waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag
van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
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Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals
hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg
overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheid. Overeenkomstig
de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft
gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn
geschat door de raad van bestuur van stichting Amaliazorg en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten
kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere
producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking,
woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, maar ook voorwaarden m.b.t. retourberichten
iWmo en overeengekomen social return).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar
stichting Amaliazorg een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-protocol. Niet alle gemeenten
hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter
de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk
en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2019 of later.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in
de volgende segmenten WLZ / ZvW Verpleging en Verzorging en WMO.
De bekostiging van het onderdeel WLZ in het segment WLZ / ZvW Verpleging en Verzorging vindt plaats uit het wettelijk
budget aanvaardbare kosten dat op basis van de ingediende budgetaanvraag en het budgetadvies van het Zorgkantoor
wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarbij dienen de huurlasten, afschrijvingen en rentekosten voorzover
WLZ-gerelateerd volledig te worden gedekt via een component (NHC = Normatieve HuisvestingsComponent) in de integrale
tarieven.
De bekostiging van het onderdeel ZvW in het segment WLZ / ZvW vindt plaats uit de declaraties ingediend bij de
betreffende zorgverzekeraars.
De bekostiging van het segment WMO vindt plaats uit de declaraties ingediend bij de betreffende gemeenten en via
vergoedingen uit persoonsgebonden budgetten (PGB).
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De
verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van het gemiddeld aantal bezette
verblijfsgeïndiceerde plaatsen per zorglocatie daar waar het personele en materiële kosten betreft en op basis van m2afspraken - vastgesteld in overleg met de betrokken religieuze instituten - daar waar het energie, onderhoud en overige
huisvestingskosten betreft.
5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde-hedges of kasstroomhedges
worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten
waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de
datum waarop de hedge accounting is beëindigd.
5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van
het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening
verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening,
worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-18
€

31-dec-17
€

Digitalsiering applicaties

0

121.257

Totaal immateriële vaste activa

0

121.257

2018
€

2017
€

121.257
0
32.919
88.338
0
0
0

134.910
19.650
33.303
0
0
0
0

0

121.257

De specificatie is als volgt:

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

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

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Grond
Gebouwen renovatie
Gebouwen nieuwbouw
Aanloopkosten
Verbouwingen
Terreinvoorzieningen
Installaties
Instandhouding
Inventaris
Vervoersmiddelen
Automatisering

688.281
1.686.633
3.537.723
364.100
92.410
253.424
2.013.128
406.248
457.425
37.207
38.294

688.281
1.851.938
3.689.665
400.512
107.887
262.257
2.215.902
182.598
439.081
7.194
52.632

Totaal materiële vaste activa

9.574.873

9.897.947

2018
€

2017
€

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

9.897.947
553.799
0
876.873
0
0
0
0

10.555.763
233.013
0
890.826
0
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

9.574.873

9.897.950

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder
5.1.7.
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3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ
t/m 2015
€

2016
€

2017
€

2018
€

Saldo per 1 januari

0

0

7.265

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
0

0
-7.265
-7.265

25.306

25.306
0
-7.265
18.041

Saldo per 31 december

0

0

0

25.306

25.306

c

c

7.265
25.306

Stadium van vaststelling (per erkenning):
c
•CTBG / VHST (300-722)
a
•KPHV / HVBL / BLDL
a (300-720)

totaal
€

-32.978
58.284

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
Catharinenberg en Van Haarenstaete (300-722)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
Kempenhaeve en Blijendaal en Hof van Bluyssen (300-720)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
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31-dec-18
€

31-dec-17
€

32.978
58.284
-25.306

40.829
33.564
7.265

31-dec-18
€

31-dec-17
€

16.069.687
16.044.381

15.446.798
15.439.533

25.306

7.265

6.231.277
6.264.255

6.055.886
6.089.450

-32.978

-33.564

9.838.410
9.780.126

9.390.912
9.350.083

58.284

40.829
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4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen op debiteuren

199.348

289.558

Overige vorderingen:
•Vordering verleende WMO zorg
•Vordering verleende zorg wijkverpleging
•Vordering verleende 1e lijnszorg

15.534
40.537
0

35.006
61.828
9.109

Vooruitbetaalde bedragen:
•Licenties, abonnementen
•Onderhanden werk Van Haarenstaete
•Aanschaf regenereerovens
•Inhuur Novicare
•Overige

39.990
0
0
74.371
30.062

48.683
7.487
52.732
0
0

Nog te ontvangen bedragen:
•Leverancierskortingen

0

56.346

Overige overlopende activa:
•MKA Fiets
•MKA Computer

6.368
6.084

7.439
0

412.294

568.188

Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0.
Het saldo vorderingen op debiteuren is in 2018 verder afgenomen en wel met € 90.000. In 2017 was sprake van een afname met € 192.000.
Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de meeste posten ontvangen of is er overeenstemming met de debiteuren omtrent een
afbetalingsregeling.
Voor de overige posten zie paragraaf 5.1.14

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen

4.472.641
2.811

5.182.259
3.723

Totaal liquide middelen

4.475.452

5.185.982

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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6. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

112.684
1.812.517
1.186.858
356.935
3.468.994

112.684
2.023.075
1.417.691
381.992
3.935.442

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Kapitaal

112.684

0

0

112.684

Totaal kapitaal

112.684

0

0

112.684

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsreserves:
•Eigen risico ziekteverzuim
•Instandhouding
•Waardigheid & Trots

594.300
1.276.635
152.140

-14.700
-51.876
-143.982

0
0
0

579.600
1.224.759
8.158

Totaal bestemmingsreserves

2.023.075

-210.558

0

1.812.517

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsfondsen:
•Reserve aanvaardbare kosten

1.417.691

-267.474

-36.641

1.186.858

Totaal bestemmingsfondsen

1.417.691

-267.474

-36.641

1.186.858

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Algemene reserves:
•Overig

381.992

11.584

36.641

356.935

Totaal algemene en overige reserves

381.992

11.584

36.641

356.935

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Toelichting:
De post 'eigen risico ziekteverzuim' ter afdekking van het risico ziekteverzuim voor eigen rekening is conform voorgaande jaren bepaald op
twee maal de gemiddelde jaarlast van het ziekteverzuim in de afgelopen drie jaren. De reserve bedraagt ultimo 2018 € 579.600,-- (was
ultimo 2017: € 594.300). Op basis van de (loon-)kosten ziekteverzuim in de jaren 2016 t/m 2018 (resp. € 324.000, € 272.000 en € 274.000)
bedraagt de mutatie in 2018 -/- € 14.700.
In 2008 is in het kader van de wijziging van de RJ655 het saldo van de op grond van de bekostigingssystematiek in de subsidie toegekende
bedragen voor afschrijvingen en de werkelijke afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen toegevoegd aan de bestemmingsreserve
instandhouding. Het ging daarbij toen om een bedrag ter grootte van € 97.447. In de jaren daarna is - hoewel niet meer verplicht - tot en met
2017 aan deze bestemmingsreserve in totaal een (netto-)bedrag ad. € 1.114.751 toegevoegd. Met de beëindiging van de overgangsregeling
Normatieve Huisvesting in 2018 is ervoor gekozen geen dotatie meer aan deze reserve toe te voegen. Als gevolg van dit besluit muteert de
reserve nog enkel door de afschrijvingen instandhouding. In 2018 bedraagt deze mutatie -/- € 51.876 waardoor de reserve ultimo 2018 een
omvang kent van € 1.224.759.
In 2016 zijn door het ministerie van VWS in het kader van Waardigheid & Trots extra middelen beschikbaar gesteld voor
kwaliteitsverbetering binnen verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor
bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. De middelen worden in de ouderenzorg verdeeld via een toeslag op de
tarieven zzp 4 t/m 10 en vpt 4 t/m 10. Amaliazorg heeft de extra middelen aanvankelijk ingezet door het aanstellen van
dagbestedingscoaches (per 1 november 2016) die zich met name richten op het inventariseren van de wensen van zowel individuele als
groepen cliënten en het coachen van betrokken medewerkers, mantelzorgers, familie en vrijwilligers op het gebied van dagbesteding en
welzijn. In 2018 zijn de dagbestedingscoaches ingewisseld voor projectleiders en coördinateren welzijn, zijn medewerkers geschoold in
belevingsgericht werken en zijn binnen diverse locaties ruimtelijke aanpassingen doorgevoerd gericht op het welzijn van de bewoners. De
kosten verbonden aan deze kwaliteitsverbetering bedroegen in 2018 € 358.835 (was in 2017: € 218.100). De bekostiging hiervan heeft
plaatsgevonden uit de in 2016 en 2017 niet bestede middelen (€ 152.140) en de toegekende middelen 2018 (€ 214.853). Per saldo resteert
ultimo 2018 een bedrag ad. € 8.158 als nog te besteden en geoormerkte middelen ter besteding in de komende jaren (tot en met 2020).
De reserve aanvaardbare kosten (RAK) wordt gevormd op grond van NZa beleidsregels. Deze reserve kan alleen wijzigen door
toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen tussen exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare
kosten van dat jaar. Een positief saldo van de RAK dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa beleidsregels aangewezen
zorgactiviteiten. Met ingang van 2015 zijn dit zorgactiviteiten uit hoofde van de Wet langdurige zorg.
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling
31-dec-2018
€

31-dec-2017
€

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

-466.448

-1.065.884

Totaalresultaat van de instelling

-466.448

-1.065.884
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7. Voorzieningen
Saldo per
Het verloop is als volgt weer
1-jan-2018
te geven:
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2018
€

• voorziening groot onderhoud
1.110.554
• reorganisatie keukens
50.000
• voorziening uitgestelde beloningen
213.876

119.994
0
0

54.981
0
12.685

0
50.000
0

1.175.567
0
201.191

Totaal voorzieningen

119.994

67.666

50.000

1.376.758

1.374.430

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2018
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

576.663
800.095

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening groot onderhoud
In 2017 is het Lange Termijn OnderhoudsPlan geactualiseerd en is de voorziening groot onderhoud daarop aangepast. Er heeft een "inhaal"dotatie plaatsgevonden ten laste van de algemene reserves ter grootte van € 648.853. Verder heeft in 2017 een eenmalige dotatie plaats
gevonden van € 99.100 en heeft naast het onderhoudsdeel van de huuropbrengsten, die worden ontvangen van Amaliazorg, AmaliaThuis
B.V. en de Congregatie Zusters Franciscanessen, een extra dotatie plaatsgevonden van € 53.148. Deze laatstgenoemde dotatie zal ook in
de komende jaren blijven plaatsvinden. Begin 2019 is de voorziening opnieuw geactualiseerd maar dit heeft niet geleid tot een aanpassing
van de dotatie. In 2018 is in totaal voor € 54.981 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening reorganisatie keukens
Eind 2016 heeft Amaliazorg besloten de maaltijdvoorziening anders te gaan organiseren. In plaats van de warme maaltijden in de eigen
keukens te bereiden, worden de maaltijden voortaan geregenereerd op de woongroepen. Met de vakbonden is in 2017 een Sociaal Plan
overeengekomen waarin afspraken zijn vastgelegd omtrent de personele consequenties voor de keukenmedewerkers. Eind 2017 is de
transitie van start gegaan. In het kader van deze transitie zijn alle keukenmedewerkers aangewezen als boventallig en is een voorziening ad.
€ 50.000 in de jaarrekening opgenomen. Daarnaast is een bedrag ad. € 290.000 als aangegane verplichtingen onder de kortlopende
schulden verantwoord. In 2018 is de reorganisatie afgerond. Naar achteraf gebleken, was aanwending van de voorziening niet nodig.

Voorziening uitgestelde beloningen
Onder uitgestelde beloningen wordt verstaan beloningen betaalbaar op termijn (langer dan één jaar) onder voorwaarde van voortduring van
De voorziening uitgestelde beloningen is gewaardeerd tegen de contante waarde van de in de toekomst te verwachten verplichtingen,
rekening houdend met vertrekkansen e.d. waarbij de mutatie ten laste van het resultaat is gebracht. De gehanteerde disconteringsvoet
bedraagt 1,57%.

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

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

6.713.128
562.000

7.045.320
720.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

7.275.128

7.765.320

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

8.245.512
0
480.192

8.715.704
0
470.192

Stand per 31 december

7.765.320

8.245.512

490.192

480.192

7.275.128

7.765.320

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

490.192
7.275.128
5.384.360

480.192
7.765.320
5.744.552

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage: "Overzicht leningen" (5.1.9) en het onderdeel:
"Aansprakelijkstelling" onder punt 10: "Niet in de balans opgenomen regelingen" (5.1.5).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden:
•Rekening-courant Zusters Karmelietessen
Nog te betalen kosten:
•Energiekosten
•Advieskosten / Implementatiekosten
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Eindejaarsuitkering
ORT claim 2012-2016
Te betalen loonkosten en transitievergoedingen i.h.k.v. sociaal plan keukens
Overige schulden
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-18
€

31-dec-17
€

359.125
490.192
233.778
52.657
281.078

382.597
480.192
312.213
74.503
132.076

7.503

4.122

48.806
25.847

50.970
0

337.793
304.774
48.403
66.398
0
110.691

352.803
233.024
55.147
176.333
290.000
161.470

2.367.045

2.705.450

Toelichting:
De post 'crediteuren' is in vergelijking met 2017 met € 23.500 afgenomen (was in 2017: ca. € 100.000). Bij het opmaken van de jaarrekening
zijn de meeste posten betaald of is er sprake van afstemming met de crediteuren over betwiste posten.
De posten 'Belastingen en premies sociale verzekeringen', 'Schulden terzake pensioenen' en 'Nog te betalen salarissen' zijn in 2018
tezamen met € 48.700 toegenomen. De toename kan verklaard worden uit een aantal bijzondere posten betrekking hebbend op 2018 die in
2019 zijn uitgekeerd.
In de CAO-VVT 2016-2018 is afgesproken dat met ingang van 1 januari 2017 de uitbetaling van de eindejaarsuitkering niet meer in
december maar in november plaatsvindt. De post 'Eindejaarsuitkering' weerspiegelt derhalve de verplichting uit te betalen
eindejaarsuitkering over de maand december 2018.
In de cao-vvt 2016-2018 zijn afspraken gemaakt over gemiste onregelmatigheidstoeslag tijdens verlof over de periode 2012 - 2016.
Amaliazorg heeft hiervoor gebaseerd op getekende vaststellngsovereenkomsten een reservering getroffen ter grootte van € 331.444. Eind
2018 bedraagt de uitstaande verplichting nog € 66.398 welke in februari 2019 volledig is afgewikkeld.
In het kader van de wijziging maalltijdvoorziening is in 2017 een Sociaal Plan opgesteld en zijn afspraken gemaakt met medewerkers ter
compensatie van de consquenties van deze wijziging. De gemaake afspraken weerspiegelden een totaalbedrag van € 290.000 wat in 2018
is uitgekeerd.
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Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen
bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument
is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing
Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het
mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het
mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 22.542,3 miljoen (prijsniveau 2017).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018. Stichting Amaliazorg is
niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te
kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële
nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er geen verplichtingen in de balans opgenomen.
Onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie
In het recente verleden zijn meerdere gerechtelijke uitspraken gedaan over het recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie.
Om dit collectief te regelen is binnen de ouderenzorg (sector vvt) in de cao-vvt 2016-2018 een regeling overeengekomen waarbij
medewerkers dit recht kunnen afkopen. Amaliazorg heeft het recht voor alle medewerkers die hiervoor volgens de cao in aanmerking komen
alsmede de medewerkers die zelfstandig een claim hebben ingediend, in beeld gebracht en als reservering opgenomen. Gelet echter op de
onduidelijkheid over de reikwijdte van de jurisprudentie en de eventuele periode waarop de discussie betrekking heeft, bestaat de
mogelijkheid voor ex-medewerkers die (nog) geen claim hebben ingediend, dit alsnog te doen waardoor het onzeker is of deze kwestie in de
toekomst alsnog zal leiden tot een (verdere) uitstroom van middelen en kan eveneens geen betrouwbare schatting hiervan worden gedaan.
Daarom is voor dit deel geen voorziening in de balans opgenomen. De claims voor zover bekend tot eind 2018 zijn in februari 2019 financiëel
afgewikkeld.
Aansprakelijkstelling
De aanvankelijk op 3 oktober 2003 aangegane financieringsovereenkomst met de Rabobank Roermond - Echt is op 23 januari 2009
gewijzigd waarbij het krediet in rekening-courant is opgehoogd naar € 12.100.000. Per 1 april 2010 is het rekening-courant krediet omgezet
in twee 30-jarige Roll-over leningen van resp. € 4.346.000 en € 5.654.000.
Stichting Amaliazorg en stichting Amaliawonen zijn als kredietnemers beide hoofdelijk aansprakelijk.
Naast de eerder verstrekte zekerheden:
- Eerste hypotheek van € 4.000.000 op het verpleeghuis te Mariaheide.
- Verpanding huurpenningen betreffende het verpleeghuis te Mariaheide.
zijn door beide stichtingen aanvullende zekerheden gesteld:
- Pandrecht als 1e op alle huidige en toekomstige rechten/vordering(en) voortvloeiende uit huidige en toekomstige huurovereenkomst(en);
- Hypotheek van € 8.500.000
bestaande uit:
- Eerste hypotheek op het klooster/verpleeghuis Catharinenberg te Oisterwijk;
- Eerste hypotheek op de 4 aanleunwoningen bij het complex Mariaheide;
- Tweede hypotheek op het perceel grond met gebouw/verpleeghuis Mariaheide;
- De geldlening verstrekt door de Vereniging Zusters Franciscanessen van Oirschot aan Stichting Amaliawonen ad. € 1.750.000 (in 2009) is
achtergesteld bij alle huidige en toekomstige vorderingen van de bank op de Stichting.
Huurovereenkomsten
In 2009 zijn door Stichting Amaliazorg voor de locaties Hof van Bluyssen te Asten (met de Congregatie Missiezusters Franciscanessen te
Asten), Catharinenberg te Oisterwijk en Van Haarenstaete te Mariaheide/Veghel (beide met Amaliawonen) huurovereenkomsten gesloten.
Op 28 februari 2011 is ook voor de locatie Kempenhaeve (met de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot) een
huurovereenkomst tot stand gekomen. In verband met de transformatie van 17 verzorgingshuisplaatsen naar 10 verpleeghuisplaatsen en 4
plaatsen Kortdurend Verblijf is per 25 november 2013 de huurovereenkomst uitgebreid met een allonge. De huurovereenkomst met de
Congregatie Missiezusters Franciscanessen te Asten is met ingang van 2 juli 2012 geactualiseerd. Per 17 juli 2018 heeft de Congregatie het
onroerend goed gelegen aan de Wilhelminastraat 27+29 te Asten - waaronder het zorgcentrum Hof van Bluyssen - vervreemd aan Livin
Concepts. Voor Amaliazorg heeft dit plaatsgevonden onder gelijkblijvende condities. Verder is met als ingangsdatum 1 januari 2013 een
nieuwe huurovereenkomst afgesloten met de Zusters Karmelietessen van de H. Jozef voor de locatie Blijendaal te Oirschot. Aan deze
overeenkomst is per 17 februari 2016 een allonge met als belangrijkste wijziging het aanpassen van de looptijd naar onbepaald, toegevoegd.

Gelet op de afspraken zal de huurlast Amaliazorg in 2019 (conform begroting 2019 Amaliazorg) € 2.247.000 bedragen waarvan € 1.900.000
voor "kale" huur.
De looptijd van de afgesloten huurovereenkomsten bedraagt 20 jaar (met uitzondering van Blijendaal = onbepaald) met de mogelijkheid om
na afloop van deze termijn de huur voor een periode van 10 jaar, onder geblijkblijvende huurvoorwaarden, voort te zetten.

Pagina 71

Stichting Amaliazorg

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Behoudens de onderling tussen Amaliazorg en Amaliawonen afgesloten huurovereenkomsten, was door Amaliawonen met de Congregatie
zusters Franciscanessen te Oirschot een huurovereenkomst afgesloten inzake voorvleugel, villa en kapel van locatie Catharinenberg.
Deze huurovereenkomst was voor onbepaalde tijd afgesloten met een opzegtermijn van 18 maanden.
Met ingang van 1 juni 2015 is de huurovereenkomst met de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot aangepast daar de
Congregatie een gedeelte van het gehuurde (begane grond voorbouw) niet langer huurt.
Per dezelfde datum is voor het vrijkomende bouwdeel een huurovereenkomst afgesloten met AmaliaThuis B.V.
Met ingang van 1 oktober 2018 is de huurovereenkomst met Congregatie Zusters Franciscanessen te Oirschot definitief beëindigd daar de
resterende zusters naar het moederhuis Nazareth in Oischot zijn verhuisd. Als gevolg hiervan is sprake van een huurderving van ca. €
170.000 op jaarbasis.
De huuropbrengsten 2019 rekening houdend met de hiervoor vermelde wijzigingen (conform begroting 2019 Amaliawonen) bedraagt €
40.500 waarvan € 33.700 voor "kale" huur.
Lease-contracten
Amaliazorg en Amaliawonen kennen geen lease-contracten.
Renteswap
De stichting heeft met ingang van 1 juli 2009 een renteswap afgesloten met een nominaal bedrag van € 5.750.000 en met een looptijd tot 1
juli 2019. De stichting heeft de verplichting om een vaste rente te betalen van 4,82% over het nominale bedrag minus aflossing. Ultimo
boekjaar 2018 bedroeg het nominaal bedrag € 3.974.000. De benutting (aandeel reële marktwaarde) van de treshold (drempel) per 31
december 2018 bedroeg 8% (was ultimo 2017: 19%); de reële waarde per 31 december 2018 bedroeg -/- € 152.835 (was ultimo 2017: -/- €
363.985).
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2016 vastgesteld dat verschillende banken bij het adviseren over en het aangaan van
rentederivaten de belangen van mkb-klanten onvoldoende in acht hebben genomen. Daarom heeft toenmalig minister van Financiën
Dijsselbloem op advies van de AFM besloten om drie onafhankelijke deskundigen aan te stellen om een herstelkader overeen te komen met
de banken. Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het definitieve herstelkader gepubliceerd. In de periode daarna is
beoordeeld wie tot de doelgroep behoort die voor een beoordeling van de rentederivatencontracten in aanmerking komen. Daarna is gestart
met een inhoudelijke (her-)beoordeling van de contracten. Uit de herboordeling is gebleken dat Amaliawonen in aanmerking komt voor een
compensatie van het maximumbedrag zijnde € 100.000. Dit bedrag is in 2016 (€ 900) en 2017 (€ 99.100) als voorschot ontvangen in
afwachting van de definitieve vaststelling. Amaliawonen heeft deze compensatie aangewend als (eenmalige) dotatie aan de voorziening
groot onderhoud. Eind december 2018 heeft Amaliawonen het definitieve aanbod (€ 112.721) ontvangen. Amaliawonen is hiermee akkoord
gegaan en wacht nu op de definitieve toets van de accountant van de Rabobank welke alsnog kan leiden tot een hoger maar niet meer tot
een lager aanbod.
Fiscale eenheid
Stichting Amaliazorg maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting (btw) met de volgende instellingen: Stichting Amaliawonen
en Amalia Thuis BV en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.
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Stichting Amaliazorg

Automatsering
€

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

170.930
49.673

0
0

0
0

0
0

0
0

170.930
49.673

Boekwaarde per 1 januari 2018

121.257

0

0

0

0

121.257

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

0
32.919
88.338
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
32.919
88.338
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

170.930
170.930
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

170.930
170.930
0

-121.257

0

0

0

0

-121.257

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Boekwaarde per 31 december 2018

0

0

0

0

0

0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

20,0%

Totaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Stichting Amaliazorg en Amalia Thuis B.V.

Terreinvoorzieningen
€

Installaties
€

Verbouwingen
€

Instandhouding
€

Inventaris
€

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

34.829
0
13.374

173.765
0
111.099

309.527
0
201.640

293.569
0
110.971

Boekwaarde per 1 januari 2018

21.455

62.666

107.887

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

16.395
0
4.632
0
0

0
0
8.688
0
0

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

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Vervoersmiddelen

Automatisering

Totaal

€

€

€

1.179.005
0
764.545

40.150
0
32.956

163.945
0
111.313

2.194.790
0
1.345.898

182.598

414.460

7.194

52.632

848.892

0
0
15.477
0
0

277.195
0
53.545
0
0

200.494
0
170.574
0
0

38.825
0
8.812
0
0

18.844
0
33.182
0
0

551.753
0
294.910
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15.183
0
15.183

0
0
0

0
0
0

15.183
0
15.183

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40.150
0
40.150
0

0
0
0
0

40.150
0
40.150
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

11.763

-8.688

-15.477

223.650

29.920

30.013

-14.338

256.843

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

51.224
0
18.006

173.765
0
119.787

309.527
0
217.117

570.764
0
164.516

1.364.316
0
919.936

38.825
0
1.618

182.789
0
144.495

2.691.210
0
1.585.475

Boekwaarde per 31 december 2018

33.218

53.978

92.410

406.248

444.380

37.207

38.294

1.105.735

Afschrijvingspercentage

10,0%

5% en 10%

5,0%

10,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Stichting Amaliawonen

Grond
€

Terreinvoorzieningen
€

Gebouwen
renovatie
€

Gebouwen
nieuwbouw
€

Aanloopkosten
€

Installaties
€

Inventaris
€

€

Totaal
Generaal
€

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

688.281
0
0

411.920
0
171.118

3.295.617
0
1.443.679

5.064.744
0
1.375.079

728.248
0
327.736

3.881.717
0
1.728.481

115.759
0
91.138

14.186.286
0
5.137.231

16.381.076
0
6.483.129

Boekwaarde per 1 januari 2018

688.281

240.802

1.851.938

3.689.665

400.512

2.153.236

24.621

9.049.055

9.897.947

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

0
0
0
0
0

0
0
20.596
0
0

2.046
0
167.351
0
0

0
0
151.942
0
0

0
0
36.412
0
0

0
0
194.086
0
0

0
0
11.576
0
0

2.046
0
581.963
0
0
0

553.799
0
876.873
0
0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15.183
0
15.183

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40.150
0
40.150
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-20.596

-165.305

-151.942

-36.412

-194.086

-11.576

-579.917

-323.074

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

688.281
0
0

411.920
0
191.714

3.297.663
0
1.611.030

5.064.744
0
1.527.021

728.248
0
364.148

3.881.717
0
1.922.567

115.759
0
102.714

14.188.332
0
5.719.194

16.879.542
0
7.304.669

Boekwaarde per 31 december 2018

688.281

220.206

1.686.633

3.537.723

364.100

1.959.150

13.045

8.469.138

9.574.873

0,0%

5,0%

5,0%

3,0%

5,0%

5,0%

10,0%

Afschrijvingspercentage
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5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

30
30
15

Hypothecaire lening
Hypothecaire lening
Achtergestelde lening

€
Rabobank lening 1218912901
Rabobank lening 1218913266
Ned.Prov.Zrs.Francisc.Van Oirschot

1-apr-10
1-apr-10
23-jan-09

4.346.000
5.654.000
1.750.000

Restschuld
Nieuwe
Werke31 december leningen in
lijke-rente
2017
2018
€

%

Totaal

variabel
variabel
variabel

€

Aflossing
in 2018
€

Restschuld
Restschuld
31 december
over 5 jaar
2018
€

0
0
0

140.192
192.000
148.000

3.119.320
3.926.000
720.000

2.418.360
2.966.000
0

8.245.512

0

480.192

7.765.320

5.384.360

De variabele rente op de hypothecaire leningen is gebaseerd op de 3-maands-EUR-Euribor.
De variabele rente op de achtergestelde lening is gebaseerd op de 1-maands-EUR-Euribor.
Een toelichting op de leningen en de verstrekte zekerheden treft u aan bij de toelichting op de geconsolideerde balans par. 5.1.5.
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Aflossingswijze

€

3.259.512
4.118.000
868.000

Toelichting:
Op 1 april 2010 is het RC krediet van € 12.100.000 verstrekt door de Rabobank op 23 januari 2009 omgezet in 2 hypothecaire leningen van resp. €
4.346.000 en € 5.654.000. De 2 hypothecaire leningen zijn verantwoord onder de langlopende schulden.

Resterende
looptijd in
jaren eind
2018

Aflossing
2019

Gestelde
zekerheden

€
21 Lineair
21 Lineair
5 Lineair

140.192 zie toelichting
192.000 zie toelichting
158.000 geen

490.192
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5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018
SEGMENT WLZ / ZVW
2018
€

2017
€

16.355.108

15.830.664

72.202

83.403

1.839.752

2.136.646

18.267.062

18.050.713

12.996.900

13.187.901

909.792

924.129

88.338

0

4.478.348

4.731.463

Som der bedrijfslasten

18.473.378

18.843.493

BEDRIJFSRESULTAAT

-206.316

-792.780

Financiële baten en lasten

-260.132

-273.104

RESULTAAT BOEKJAAR

-466.448

-1.065.884

2018
€

2017
€

-51.876
-14.700
-143.982
-267.474
11.584

21.062
-75.100
-7.074
-431.167
-573.505

-466.448

-1.065.784

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging aan:
Bestemmingsreserve instandhouding
Bestemmingsreserve eigen risico ziekteverzuim
Bestemmingsreserve Waardigheid & Trots
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves
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5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018
SEGMENT WMO
2018
€

2017
€

190.770

157.299

Subsidies

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

0

0

190.770

157.299

190.770

157.299

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

0

0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

0

0

Overige bedrijfskosten

0

0

Som der bedrijfslasten

190.770

157.299

BEDRIJFSRESULTAAT

0

0

Financiële baten en lasten

0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

0

0

2018
€

2017
€

0

0

0

0

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging aan:
Algemene / overige reserves
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5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2018
€

2017
€

-466.448
0

-1.065.884
0

-466.448

-1.065.884

-466.448

-1.065.884

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT WLZ / ZVW
SEGMENT WMO

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening
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BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Correctie Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz voorgaande jaren
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

321.640
16.069.687
0
190.770
-36.219

386.197
15.446.798
-2.331
157.299
0

Totaal

16.545.878

15.987.963

2018
€

2017
€

Subsidies Zvw-zorg
Overige Rijkssubsidies
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0
41.798
30.404

9.109
34.199
40.095

Totaal

72.202

83.403

2018
€

2017
€

Overige dienstverlening :
Wasserij
Huishoudelijke dienst
Ondersteunende diensten(w.o. gastvrouwen / technische dienst)
Zorgdiensten

146.533
221.815
181.869
148.939

146.006
237.358
227.733
139.746

Huuropbrengsten Amaliawonen:
Huur appartementen
Servicekosten kamers
Huuropbrengste verhuur Catharinenberg aan Congregatie Francisanessen van Oirschot

26.168
6.278
128.315

26.023
6.199
168.725

Opbrengsten Amalia Thuis:
Huuropbrengst kamers
Servicekosten kamers
Hotelmatige voorzieningen kamers
PGB opbrengsten 24 uurs zorg
Overige opbrengsten

37.213
19.619
47.022
330.566
36.668

39.039
20.876
50.036
345.096
11.172

Overige opbrengsten:
Maaltijden
Verhuur ruimten
Restaurant/winkel
Zorgabonnementen
Overig

275.062
72.071
59.111
12.597
89.906

444.731
78.754
83.961
16.052
95.139

1.839.752

2.136.646

Toelichting:
Zie paragraaf 5.1.19

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Zie paragraaf 5.1.19

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Totaal
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BATEN
13. Overige bedrijfsopbrengsten

Toelichting:
De opbrengsten Amaliawonen 2018 blijven achter bij de opbrengsten 2017. Dit vanwege de verhuizing in september 2018 van de
resterende zusters in Catharinenberg naar het Moederhuis "Nazareth" in Oirschot en het (nog) niet herbestemmen van de vrijkomende
ruimten.
De opbrengsten AmaliaThuis betreffen de opbrengsten gegenereerd door Amalia Thuis BV. Amalia Thuis levert zorg aan cliënten met
een zzp-indicatie gefinancierd vanuit PGB. De totale opbrengsten 2018 zijn iets hoger dan de opbrengsten 2017 vanwege de licht
hogere bezetting in 2018.
Voor een toelichting op de overige posten, zie paragraaf 5.1.19

LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
•overig
•doorberekende loonkosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

9.660.583
1.359.130
721.178

9.601.444
1.372.635
748.682

-55.957
-2.753
11.682.181
1.505.489

517.906
-8.525
12.232.142
1.113.058

Totaal personeelskosten

13.187.670

13.345.200

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
•medewerkers zorgaanbieder
•medewerkers doorbelast aan congregaties

235,75
0,07

244,33
0,24

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

235,82

244,57

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
Zie ook paragraaf 5.1.19, de totale (verloonde) formatie personeel in loondienst in 2018 bedraagt 235,82 Fte (230,59 Fte Amaliazorg;
5,16 Fte Amalia Thuis en 0,07 doorbelast aan congregaties). In 2017 was dit 244,57 Fte (238,80 Fte Amaliazorg; 5,53 Fte Amalia
Thuis en 0,24 doorbelast aan congregaties).

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

2018
€

2017
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

32.919
876.873

33.303
890.826

Totaal afschrijvingen

909.792

924.129

Toelichting:
Zie paragraaf 5.1.19
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LASTEN

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

2018
€

2017
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriële vaste activa

88.338

0

Totaal

88.338

0

2018
€

2017
€

1.104.651
953.885
379.946

985.474
781.944
388.765

28.697
0
0
14
28.711

4.047
-37.635
-99.100
10.368
-122.320

496.328
191.527
119.643
27.589
835.087

1.169.324
166.736
110.011
35.398
1.481.469

Huur en leasing

1.176.068

1.216.131

Totaal overige bedrijfskosten

4.478.348

4.731.463

Toelichting:
Zie paragraaf 5.1.19

18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Correcties voorgaande jaren:
•Energiekosten
•Bewonersgebonden kosten
•Compensatie rente herstelkader rentederivaten
•Overig
Subtotaal

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

Toelichting:
De (geconsolideerde) overige bedrijfskosten zijn in 2018 met 5,4% afgenomen in vergelijking met 2017.
De belangrijkste oorzaak hiervoor is de post 'Onderhoud'. In 2017 heeft om de voorziening groot onderhoud binnen Amaliawonen op
peil te brengen eenmalig een extra toevoeging aan de voorziening plaats gevonden. In 2018 is het reguliere bedrag weer gedoteerd.
Hiertegenover staat dat voedingsmiddelen zijn toegenomen, een gevolg van het besluit eind 2017 om de maaltijden in 2018 sous vide
in te kopen en te regeneren. Zo ook de algemene kosten, ook deze zijn toegenomen, een gevolg van extra kosten op het gebied van
(juridische) ondersteuning met betrekking tot personeel maar ook op het gebied van ICT en organisatie-ontwikkeling. Verder was in
2018 sprake van nagekomen lasten uit voorgaande jaren, in tegenstelling tot 2017 waar sprake was van nagekomen baten.
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19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Rentebaten

266

771

Subtotaal financiële baten

266

771

Rentelasten lening Congregaties
Rentelasten financiering Rabobank

-3.306
-257.092

-3.803
-270.072

Subtotaal financiële lasten

-260.398

-273.875

Totaal financiële baten en lasten

-260.132

-273.104

Rentelasten:

20. Wet normering topinkomens (WNT)
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen op de
volgende pagina.

21. Honoraria accountant

2018
€

2017
€

25.410
3.630
73
0

25.410
8.168
16.365
740

29.113

50.683

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

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

Totaal honoraria accountant

22. 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.
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Amaliazorg
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op
basis van de volgende op stichting Amaliazorg van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg en de daarbij behorende regeling inzake de
klasse-indeling van de zorgsector.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Amaliazorg is € 151.000. De bezoldigingsafspraken van de heer Tijssen stammen uit de periode vóór 1 januari 2013 met
daarbij van toepassing het overgangsrecht WNT-2. Op grond van dit overgangsrecht en het feit dat de bezoldiging op het moment van afspreken lager was dan de
WNT-1 staffel maar hoger dan de WNT-2 staffel worden de bezoldigingsafspraken vanaf 1 januari 2013 gedurende 7 (= 3+4) jaar (tot 1 januari 2020) gehandhaafd behoudens fiscale wijzigingen - met daarna een afbouw van 3 jaar tot het WNT niveau 2. Vastgesteld is dat de honorering van de bestuurder in 2018 gelijk is aan
het bezoldigingsmaximum van € 151.000 behorend bij de indeling in klasse III. In vergelijking met 2017 is sprake van een indexering van € 148.879 naar € 151.000
maar deze indexering past binnen de financiële kaders van de WNT.
Het bezoldigingsmaximum voor 2018 voor de Raad van Toezicht is vastgesteld op 15% voor de voorzitter en 10% voor de overige leden van het
bezoldigingsmaximum van de bestuurder.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen x € 1

Dhr. P.M.L. Tijssen

Dhr. H.P.J.C. Stals

Functiegegevens

[directeur /
bestuurder]

[interim bestuurder]

6

[01/01] – [31/12]

[22/11] – [31/12]

[1,0]

[1,0]

[ja]

[ja]

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

[€ 139.647]

[€ 14.134]

Beloningen betaalbaar op termijn

[€ 11.353]

[€

Subtotaal

[€ 151.000]

[€ 15.037]

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 10

[€ 151.000]

[€ 16.548]

N.v.t.

N.v.t.

[€ 151.000]

[€ 15.037]

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan12

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling13

N.v.t.

N.v.t.

[NAAM 1]

[NAAM 1]

5

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 7
Dienstbetrekking?8
Bezoldiging

9

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11
Totale bezoldiging

903]

Gegevens 201714
bedragen x € 1

[directeur /
bestuurder]

5

Functiegegevens

Aanvang6 en einde functievervulling in 2017

[01/01] – [31/12]

N.v.t.

[1,0]

N.v.t.

[ja]

N.v.t.

[€ 137.837]

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

[€ 11.042]

N.v.t.

Subtotaal

[€ 148.879]

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 10

[€ 146.000]

N.v.t.

Totale bezoldiging

[€ 148.879]

N.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 7
Dienstbetrekking?8
Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Amaliazorg

2. Toezichthoudende topfunctionarissen
Dhr. T.Y.
Chu

Dhr. P.J.S. Kanters

Dhr. P.A.M.
Broeders

Dhr. A.P.G.
Alsemgeest

Mevr. M.A.D.E.T
Booij Liewes

[Voorzitter]

[Vice-Voorzitter]

[Lid]

[Lid]

[Lid]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[€ 6.000]

[€ 5.000]

[€ 4.000]

[€ 4.000]

[€ 4.000]

[€ 22.650]

[€ 15.100]

[€ 15.100]

[€ 15.100]

[€ 15.100]

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan6

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling7

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1
Functiegegevens2
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging
Totale bezoldiging3
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 4

Gegevens 2017
bedragen x € 1

bedragen x € 2

Functiegegevens2
Aanvang en einde functievervulling in 2017

bedragen x € 3

bedragen x € 4

bedragen x € 5

[NAAM …]

[Voorzitter]

[Vice-Voorzitter]

[Lid]

[Lid]

[Lid]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[01/01 – 31/12]

[€ 6.000]

[€ 5.000]

[€ 4.000]

[€ 4.000]

[€ 4.000]

[€ 21.900]

[€ 14.600]

[€ 14.600]

[€ 14.600]

[€ 14.600]

Bezoldiging
Totale bezoldiging3
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

4

Gebeurtenissen na balansdatum:
1) Mevr. M.A.D.E.T Booij Liewes maakt vanaf 01-01-2019 geen deel meer uit van de Raad van Toezicht van Amaliazorg, vervanging heeft nog niet plaats gevonden
2) Dhr. H.P.J.C. Stals (controller / manager EAD) heeft van 22-11-2018 tot 27-02-2019 de functie van directeur / bestuurder a.i. vervuld
3) Dhr. G.A.M. Thiadens (extern) vervult vanaf 27-02-2019 de functie van directeur / bestuurder a.i.
4) Het dienstverband met dhr. P.M.L. Tijssen is m.i.v. 01-04-2019 beëindigd.
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(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

0
1.091.639
8.205

121.257
836.078
0

1.099.844

957.335

58.284
458.992
3.429.229

40.829
611.764
4.298.386

Totaal vlottende activa

3.946.505

4.950.979

Totaal activa

5.046.349

5.908.314

31-dec-18
€

31-dec-17
€

0
1.812.517
1.186.858
0

0
2.023.075
1.417.691
36.641

2.999.375

3.477.407

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
2
3

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen

4
5
6

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

7

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

8

201.191

263.876

Langlopende schulden

9

0

0

4
10

32.978
1.812.805

33.564
2.133.467

Totaal kortlopende schulden

1.845.783

2.167.031

Totaal passiva

5.046.349

5.908.314

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
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Ref.

2018
€

2017
€

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

11

16.545.878

15.987.963

Subsidies

12

72.202

83.403

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.377.269

1.630.619

17.995.349

17.701.985

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

12.908.217

13.063.343

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

321.624

337.664

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

88.338

0

Overige bedrijfskosten

18

5.164.576

4.802.299

Som der bedrijfslasten

18.482.755

18.203.306

BEDRIJFSRESULTAAT

-487.406

-501.321

9.374

9.042

-478.032

-492.279

2018
€

2017
€

-51.876
-14.700
-143.982
-267.474

21.062
-75.100
-7.074
-431.167

-478.032

-492.279

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging aan:
Bestemmingsreserve instandhouding
Bestemmingsreserve eigen risico ziekteverzuim
Bestemmingsreserve Waardigheid & Trots
Bestemingsfonds aanvaardbare kosten
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5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
5.1.13.1 Algemeen
Daar de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening identiek
zijn, verwijzen we voor de verdere grondslagen uitgezonderd de specifieke consolidatiegrondslagen,
naar de grondslagen zoals vermeld bij de geconsolideerde jaarrekening (par. 5.1.4).
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Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna niet nader toegelicht en
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-18
€

31-dec-17
€

Digitalisering applicaties

0

121.257

Totaal immateriële vaste activa

0

121.257

2018
€

2017
€

121.257
0
32.919
88.338

134.910
19.650
33.303
0

0

121.257

De specificatie is als volgt:

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

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

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Terreinvoorzieningen
Installaties
Verbouwingen
Instandhouding
Inventaris
Vervoersmiddelen
Automatisering
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

31-dec-18
€

31-dec-17
€

33.218
53.978
92.410
400.430
436.102
37.207
38.294

21.455
62.666
107.887
182.598
401.646
7.194
52.632

1.091.639

836.078

2018
€

2017
€

836.078
544.266
0
288.705
0
0
0
0

928.786
211.653
0
304.361
0
0
0
0

1.091.639

836.078

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

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

8.205

0

Totaal financiële vaste activa

8.205

0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
(Terugname) waardeverminderingen

0
0
9.108
-903

0
0
7.779
-7.779

Boekwaarde per 31 december

8.205

0

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.17.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en woonplaats
rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Amalia Thuis B.V. te Oirschot
Zorg gefinancierd
vanuit P.G.B.

Verschaft
kapitaal

10.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

100%

8.205

9.108

Toelichting:
Het positieve resultaat van AmaliaThuis B.V. ad. +/+ € 9.108 is meer dan toereikend om het verschil tussen de omvang van het
verschafte kapitaal ad. € 10.000 en de som van de resultaten uit het verleden ad. -/- € 10.903 te compenseren, waardoor voor het
eerst sprake is van een positieve deelnemingswaarde. De positieve waarde ad. € 8.205 is ten gunste gebracht van de exploitatie
van Stichting Amaliazorg.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ
t/m 2015
€

2016
€

2017
€

Saldo per 1 januari

0

0

7.265

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
0

0
-7.265
-7.265

25.306

25.306
0
-7.265
18.041

Saldo per 31 december

0

0

0

25.306

25.306

c

c

c

Stadium van vaststelling (per erkenning):
•CTBG / VHST (300-722)
•KPHV / HVBL / BLDL (300-720)

2018
€

7.265
25.306

a
a

totaal
€

-32.978
58.284

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
Catharinenberg en Van Haarenstaete (300-722)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

Kempenhaeve en Blijendaal en Hof van Bluyssen (300-720)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
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31-dec-18
€

31-dec-17
€

58.284
32.978
25.306

40.829
33.564
7.265

31-dec-18
€

31-dec-17
€

16.069.687
16.044.381

15.446.798
15.439.533

25.306

7.265

6.231.277
6.264.255

6.055.886
6.089.450

-32.978

-33.564

9.838.410
9.780.126

9.390.912
9.350.083

58.284

40.829
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
5. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen op debiteuren

199.427

255.249

Overige vorderingen:
•Vordering verleende WMO zorg
•Vordering verleende zorg wijkverpleging
•Vordering verleende 1e lijnszorg

15.534
40.537
0

35.006
61.828
9.109

Vorderingen op groepsmaatschappijen:
•Rekening-courant Amalia Thuis B.V.
•Rekening-courant Amaliawonen

46.619
0

67.137
10.748

Vooruitbetaalde bedragen:
•Licenties, abonnementen
•Onderhanden werk Van Haarenstaete
•Aanschaf regenereerovens
•Inhuur Novicare
•Overige

39.990
0
0
74.371
30.062

48.683
7.487
52.732
0
0

Nog te ontvangen bedragen:
•Leverancierskortingen

0

56.346

Overige overlopende activa:
•MKA Fiets
•MKA Computer

6.368
6.084

7.439
0

458.992

611.764

Totaal debiteuren en overige vorderingen
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0.

Het saldo vorderingen op debiteuren is in 2018 verder afgenomen en wel met bijna 56.000. Bij het opmaken van de jaarrekening
zijn de meeste posten ontvangen of is er overeenstemming met de debiteuren omtrent een afbetalingsregeling.

De post vooruitbetaalde bedragen omvat naast abonnementen en vooruitbetaalde licentiekosten ook de vooruitbetaling maand
januari 2019 medische dienstverlening, leenemballage en voorraad cadeaubonnen.

6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen

3.426.418
2.811

4.294.663
3.723

Totaal liquide middelen

3.429.229

4.298.386

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

1.812.517
1.186.858
0
2.999.375

2.023.075
1.417.691
36.641
3.477.407

Bestemmingsreserves
Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsreserves:
•Eigen risico ziekteverzuim
•Instandhouding
•Waardigheid & Trots

594.300
1.276.635
152.140

-14.700
-51.876
-143.982

0
0
0

579.600
1.224.759
8.158

Totaal bestemmingsreserves

2.023.075

-210.558

0

1.812.517

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsfondsen:
•Reserve aanvaardbare kosten

1.417.691

-267.474

-36.641

1.186.858

Totaal bestemmingsfondsen

1.417.691

-267.474

-36.641

1.186.858

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Algemene reserves:
•Overig

36.641

0

36.641

0

Totaal algemene en overige reserves

36.641

0

36.641

0

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Toelichting:
Zie toelichting 5.1.5. punt 6.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2018
en resultaat over 2018
De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

2.999.375

-478.032

vennootschappelijk eigen vermogen en resultaat Amaliazorg
vennootschappelijk eigen vermogen en resultaat Amalia Thuis B.V.
vennootschappelijk eigen vermogen en resultaat Amaliawonen

2.991.170
8.205
469.619

-487.140
9.108
11.584

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

3.468.994

-466.448

Toelichting:
Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans ad. € 3.468.994 en het eigen vermogen volgens de
enkelvoudige balans ad. € 2.999.375 bedraagt € 469.619 en wordt veroorzaakt doordat Stichting Amaliazorg geen kapitaalbelang
heeft in Stichting Amaliawonen.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
8. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2018
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2018
€

•reorganisatie keukens
• voorziening uitgestelde beloningen

50.000
213.876

0
0

0
12.685

50.000
0

0
201.191

Totaal voorzieningen

263.876

0

12.685

50.000

201.191

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2018
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

14.000
187.191

Toelichting per categorie voorziening:
Zie toelichting 5.1.5. punt 7.

10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

329.321
0
233.778
52.657
281.078

338.149
0
312.213
74.503
132.076

Overige schulden:
•Rekening-courant Zusters Karmelietessen

7.503

4.122

Schulden aan groepsmaatschappijen:
•Rekening-courant Amaliawonen

9.122

0

48.806
25.847
337.793
304.774
48.403
66.398
0
67.325

50.970
0
352.803
233.024
55.147
176.333
290.000
114.127

1.812.805

2.133.467

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen

Nog te betalen kosten:
•Energiekosten
•Advieskosten/Implementatiekosten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Eindejaarsuitkering
ORT claim 2012-2016
Te betalen loonkosten en transitievergoedingen i.h.k.v. sociaal plan keukens
Overige schulden
Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:
Zie toelichting 5.1.5. punt 9
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5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Automatisering
€

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

170.930
49.673

0
0

0
0

0
0

0
0

170.930
49.673

Boekwaarde per 1 januari 2018

121.257

0

0

0

0

121.257

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

0
32.919
88.338
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
32.919
88.338
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

170.930
170.930
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

170.930
170.930
0

-121.257

0

0

0

0

-121.257

Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Boekwaarde per 31 december 2018

0

0

0

0

0

0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

20,0%

Totaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Terreinvoorzieningen
€

Installaties
€

Verbouwingen
€

Instandhouding
€

Inventaris
€

Totaal
€

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

34.829
0
13.374

173.765
0
111.099

309.527
0
201.640

293.569
0
110.971

1.156.323
0
754.677

1.968.013
0
1.191.761

Boekwaarde per 1 januari 2018

21.455

62.666

107.887

182.598

401.646

776.252

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

16.395
0
4.632
0
0

0
0
8.688
0
0

0
0
15.477
0
0

269.708
0
51.876
0
0

200.494
0
166.038
0
0

486.597
0
246.711
0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15.183
0
15.183

15.183
0
15.183

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

11.763

-8.688

-15.477

217.832

34.456

239.886

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

51.224
0
18.006

173.765
0
119.787

309.527
0
217.117

563.277
0
162.847

1.341.634
0
905.532

2.439.427
0
1.423.289

Boekwaarde per 31 december 2018

33.218

53.978

92.410

400.430

436.102

1.016.138

Afschrijvingspercentage

10,0%

5% en 10%

5,0%

10,0%

20,0%
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5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Vervoersmiddelen
€

Automatisering
€

Totaal
€

€

€

€

Totaal
Generaal
€

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

40.150
0
32.956

163.945
0
111.313

0
0
0

0
0
0

0
0
0

204.095
0
144.269

2.172.108
0
1.336.030

Boekwaarde per 1 januari 2018

7.194

52.632

0

0

0

59.826

836.078

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

38.825
0
8.812
0
0

18.844
0
33.182
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

57.669
0
41.994
0
0

544.266
0
288.705
0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15.183
0
15.183

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

40.150
0
40.150
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40.150
0
40.150
0

40.150
0
40.150
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

30.013

-14.338

0

0

0

15.675

255.561

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

38.825
0
1.618

182.789
0
144.495

0
0
0

0
0
0

0
0
0

221.614
0
146.113

2.661.041
0
1.569.402

Boekwaarde per 31 december 2018

37.207

38.294

0

0

0

75.501

1.091.639

Afschrijvingspercentage

25,0%

33,0%

n.v.t.

n.v.t.
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5.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
€

Deelnemingen in
overige
verbonden
maatschappijen
€

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

Vorderingen op
participanten en
Vorderingen op
op
overige
maatschappijen
verbonden
Andere
waarin wordt
Overige
maatschappijen deelnemingen deelgenomen
effecten
€
€
€
€

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

Overige
vorderingen
€

Totaal
€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
(Terugname) waardeverminderingen

0
0
9.108
-903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
9.108
-903

Boekwaarde per 31 december 2018

8.205

0

0

0

0

0

0

0

0

8.205

Som waardeverminderingen

-903

-903
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

5.1.19.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018
SEGMENT WLZ / ZVW
2018
€

2017
€

16.355.108

15.830.664

72.202

83.403

1.377.269

1.630.619

17.804.579

17.544.686

12.717.447

12.906.044

321.624

337.664

88.338

0

5.164.576

4.802.299

Som der bedrijfslasten

18.291.985

18.046.007

BEDRIJFSRESULTAAT

-487.406

-501.321

Financiële baten en lasten

9.374

9.042

RESULTAAT BOEKJAAR

-478.032

-492.279

2018
€

2017
€

-51.876
-14.700
-143.982
-267.474

21.062
-75.100
-7.074
-431.167

-478.032

-492.279

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging aan:
Bestemmingsreserve instandhouding
Bestemmingsreserve eigen risico ziekteverzuim
Bestemmingsreserve Waardigheid en Trots
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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5.1.19.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018
SEGMENT WMO
2018
€

2017
€

190.770

157.299

Subsidies

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

0

0

190.770

157.299

190.770

157.299

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

0

0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

0

0

Overige bedrijfskosten

0

0

Som der bedrijfslasten

190.770

157.299

BEDRIJFSRESULTAAT

0

0

Financiële baten en lasten

0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

0

0

2018
€

2017
€

0

0

0

0

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging aan:
Algemene / overige reserves
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5.1.19.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2018
€

2017
€

-478.032
0

-492.279
0

-478.032

-492.279

-478.032

-492.279

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig):
SEGMENT WLZ / ZVW
SEGMENT WMO

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2018
€

2017
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Correctie Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz voorgaande jaren
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

321.640
16.069.687
0
190.770
-36.219

386.197
15.446.798
-2.331
157.299
0

Totaal

16.545.878

15.987.963

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Opbrengsten zorgverzekeringswet
Betreft vergoedingen ontvangen in het kader van de aanspraak wijkverpleging segment 2 (direct toewijsbare zorg).
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Het budget 2018 betreft het budget WLz Verpleging (verblijf met behandeling) en Verzorging (verblijf zonder behandeling), Volledig
Pakket Thuis, Dagverzorging, Extramurale Zorg, Hulp in Huishouden, Logeeropvang en Middelen Waardigheid & Trots.
De mutaties in het budget tussen het jaar 2018 en 2017 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
* Mutaties naar aanleiding van produktieafspraken in intramurale en extramurale zorgprodukten alsmede het volume-effect van de
gerealiseerde intramurale zorg.
* Vergoedingen uit hoofde van overheidsbeleid.
* Mutaties in de vergoedingen in het kader van de normatieve huisvesting (NHC 2018 = 100%, 2017 = 85%) en normatieve
inventariscomponent (NIC 2018 = 100%, 2017 = 85%).
Opbrengsten wmo
Dit betreft opbrengsten uit WMO-voorzieningen (zowel maatwerk- of specialistische als sociale basisvoorzieningen) en betalingen
uit pgb’s gefinancierd vanuit WMO.
Overige zorgprestaties
Dit betreft WLz-opbrengsten ten behoeve van cliënten Zorg in Natura (ZIN) Amalia Thuis. Deze opbrengsten zijn via rekeningcourant verrekend met Amalia Thuis.

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Subsidies Zvw-zorg
Overige Rijkssubsidies
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0
41.798
30.404

9.109
34.199
40.095

Totaal

72.202

83.403

Toelichting:
Subsidies WLz / ZvW-zorg
Betreft in 2017 vergoedingen voor eerstelijnsverblijfszorg. In 2018 is geen eerstelijnsverblijfzorg geleverd.
Overige Rijkssubsidies
Betreft subsidie stagefonds VWS.
Overige subsidies
Betreft loonkostensubsidies en reïntegratiesubsidies alsmede de toegekende subsidie in het kader van het sectoplan Zorg en
Welzijn.
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13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Overige dienstverlening :
Wasserij
Huishoudelijke dienst
Ondersteunende diensten(w.o. gastvrouwen/technische dienst)
Zorgdiensten

146.533
221.815
220.338
148.939

146.006
237.358
265.114
139.746

Overige opbrengsten:
Maaltijden
Verhuur ruimten
Restaurant/winkel
Zorgabonnementen
Overig

275.062
72.071
59.111
12.597
220.803

444.731
78.754
83.961
16.052
218.897

1.377.269

1.630.619

Totaal
Toelichting:

Overige dienstverlening
De opbrengsten "overige dienstverlening" zijn in 2018 met ruim € 50.000 afgenomen. Het aandeel religieuze instituten hierin is
gedaald van € 596.000 naar € 569.000. Het aandeel niet-religieuzen is gedaald van € 192.000 naar € 168.000. Op basis van de
mortaliteitsprognoses religieuzen is de verwachting dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal voort zetten.

Overige opbrengsten
Dit omvat o.a. de vergoeding voor maaltijdverstrekking aan niet-verblijfsgeïndiceerden cliënten en aan niet geïndiceerde leden van
de verbonden religieuze instituten. Daarnaast zijn hieronder begrepen de vergoedingen voor de verhuur van praktijkruimten, de
opbrengsten uit diverse restaurants en winkels, de opbrengsten zorgabonnementen alsook de vergoedingen voor het incidenteel
verhuren van ruimten in het kader van jubilea, feesten en ontspanning.
De "Overige opbrengsten" zijn in 2018 met bijna € 203.000 afgenomen in vergelijking met 2017. Dit betreft voornamelijk de
maaltijdvoorziening. Het aandeel religieuze instituten hierin is gedaald van € 298.000 naar € 165.000. Het aandeel niet-religieuzen
is gedaald van € 544.000 naar € 474.000.
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14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
• Overige
• doorberekende loonkosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

9.444.106
1.302.487
721.178

9.374.184
1.315.489
748.682

-62.290
-2.753
11.402.728
1.505.489

520.455
-8.525
11.950.285
1.113.058

Totaal personeelskosten

12.908.217

13.063.343

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
•medewerkers zograanbieder
•medewerkers doorbelast aan congregaties

230,59
0,07

238,80
0,24

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

230,66

239,04

0,00

0,00

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
Toelichting:

De personeelsformatie van Amalia bestaat enerzijds uit medewerkers werkzaam voor Amaliazorg (230,59 fte) en anderzijds uit
medewerkers rechtstreeks ten laste van de verbonden religieuze instituten (0,07 fte). Deze laatstgenoemde kosten worden volledig
doorbelast.
De (verloonde) personeelsformatie ten laste van Amaliazorg is in vergelijking met 2017 met 3,5% afgenomen (2017 / 2016: 3,9%).
In vergelijking met 2017 zijn de totale loonkosten personeel in loondienst met 0,31% toegenomen (2017 / 2016: + 2,10%).

Ook de kosten personeel niet in loondienst zijn in 2018 ten opzichte van 2017 toegenomen en wel met ruim 35% (+ € 392.000). Dit
kan worden toegeschreven aan de hogere inzet van uitzendkrachten / ZZP-ers (+ € 240.000) en inzet overige externe / interimondersteuning (+ € 152.000).
Hiertegenover staat dat de overige personeelskosten in vergelijking met 2017 fors lager zijn en zelfs negatief. Werd in 2017 de
hoogte van de overige personeelskosten voor het grootste deel bepaald door de kosten sociaal fonds keukens (€ 340.000), in 2018
is op de overige personeelskosten de werkelijke verloning van de medewerkers die onder het sociaal fonds vielen weer
gecorrigeerd (-/- € 327.900) daar de hiermee gemoeide kosten onderdeel zijn van de posten 'lonen en salarissen', 'sociale lasten'
en 'pensioenpremies'.
In totaliteit zijn de personeelskosten in 2018 ten opzichte van 2017 met 1,2% afgenomen (2017 / 2016: + 2,5%).

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

2018
€

2017
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

32.919
288.705

33.303
304.361

Totaal afschrijvingen

321.624

337.664

Toelichting:
Met ingang van 2017 is een onderscheid aangebracht tussen immateriële en materiële vaste activa.
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16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriële vaste activa

88.338

0

Totaal

88.338

0

Toelichting:
In september 2018 heeft Amaliazorg in het kader van het Informatiseringsproject besloten om met ingang van 2019 voor wat betreft
de cliëntenadministratie en het roosteren over te stappen naar het ONS-systeem van NEDAP en voor het salarissysteem naar
AFAS. Ook heeft Amaliazorg ervoor gekozen met ingang van 2019 de salarisadministratie niet meer in eigen beheer uit te voeren
maar te outsourcen. Met dit besluit werden de Unit4-applicaties ultimo 2018 buiten gebruik gesteld met als gevolg een
afwaardering van de op dat moment resterende boekwaarde naar nul. In totaal bedraagt de afwaardering € 88.338.

18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

1.104.651
912.044
379.946

985.474
754.023
388.765

Correcties voorgaande jaren:
•Energiekosten
•Bewonersgebonden kosten
•Overig
Subtotaal

28.697
0
664
29.361

4.047
-37.635
10.574
-23.014

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

278.506
191.527
119.643
27.589
617.265

206.146
166.736
110.011
35.398
518.291

Huur en leasing

2.121.309

2.178.760

Totaal overige bedrijfskosten

5.164.576

4.802.299

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Toelichting:
De (enkelvoudige) overige bedrijfskosten zijn in 2018 met 7,5% toegenomen in vergelijking met 2017.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 1) toename voedingsmiddelen, een gevolg van het besluit eind 2016 om de maaltijden in
2018 sous vide in te kopen en te regeneren; 2) toename algemene kosten, een gevolg van extra kosten op het gebied van
(juridische) ondersteuning met betrekking tot personeel maar ook op het gebied van ICT en organisatie-ontwikkeling; 3) verder was
in 2018 sprake van nagekomen lasten uit voorgaande jaren, in tegenstelling tot 2017 waar sprake was van nagekomen baten; en 4)
toename van dagelijks onderhoud en energiekosten. Hiertegenover staat een afname van de huurkosten.
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19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Rentebaten
Rentebaten groepsmaatschappijen
Resultaat deelnemingen

266
0
9.108

771
492
7.779

Subtotaal financiële baten

9.374

9.042

Rentelasten
Overige financiële lasten

0
0

0
0

Subtotaal financiële lasten

0

0

9.374

9.042

Totaal financiële baten en lasten
Toelichting:
De rentebaten bestaan uit rentevergoedingen verkregen op de financiële rekeningen.
Resultaat deelnemingen betreft het resultaat van de deelneming AmaliaThuis B.V.
Er waren in 2018 geen rentelasten.
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Amaliazorg, Amalia Thuis B.V. en Stichting Amaliawonen heeft de jaarrekening 2018
opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2019.
De Raad van Toezicht van de Stichting Amaliazorg, Amalia Thuis B.V. en Stichting Amaliawonen heeft de jaarrekening
2018 goedgekeurd in de vergadering van 14 mei 2019.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na een afwezigheid vanaf 22 november 2018 heeft de heer P.M.L. Tijssen (directeur / bestuurder) met ingang van 1 april
2019 Amaliazorg verlaten. Gedurende zijn afwezigheid is de functie van directeur / bestuurder tot 27 februari 2019
waargenomen door de heer H.P.J.C. Stals (controller / manager EAD). Vanaf 27 februari 2019 fungeert de heer G.A.M.
Thiadens als interim-directeur / bestuurder.
Met ingang van 1 januari 2019 maakt mevrouw M.A.D.E.T Booij Liewes geen deel meer uit van de Raad van Toezicht. Tot
op heden is nog niet in haar vervanging voorzien.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Dhr. G.A.M. Thiadens (RvB a.i.)

W.G.
Dhr. T.Y.Chu (voorzitter RvT)

W.G.
Dhr. P.J.S. Kanters (vice-voorzitter RvT)

W.G.
Dhr. P.A.M. Broeders (RvT)

W.G.
Dhr. A.P.G. Alsemgeest (RvT)
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de besteming van het behaalde resultaat.
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2

5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Amaliazorg, Amalia Thuis B.V. en Stichting Amaliawonen hebben geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Validaties
(Dit werkblad behoort NIET tot de jaarrekening, maar is bedoeld voor intern gebruik)

Geconsolideerd
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten

wel
wel

aan m.b.t. huidig boekjaar
aan m.b.t. vorig boekjaar

De mutatie van het eigen vermogen bedraagt
De mutatie van het eigen vermogen sluit

wel

-466.448
aan op het resultaat boekjaar

De afschrijvingen in de res.rekening sluiten

wel

aan op de afschrijvingen in de balans

De bijz. waardevermind. in de res.rek. sluiten

wel

aan op de bijzondere waardeverminderingen in de balans

Enkelvoudig
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten
De balanstotalen Activa en Passiva sluiten

wel
wel

aan m.b.t. huidig boekjaar
aan m.b.t. vorig boekjaar

De mutatie van het eigen vermogen bedraagt
De mutatie van het eigen vermogen sluit

wel

-478.032
aan op het resultaat boekjaar

De afschrijvingen in de res.rekening sluiten

wel

aan op de afschrijvingen in de balans

De bijz. waardevermind. in de res.rek. sluiten

wel

aan op de bijzondere waardeverminderingen in de balans

Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Utopialaan 46 / Gebouw C.11
Postbus 1120
5200 BD 's-Hertogenbosch

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Amaliazorg

T: +31 (0)73 613 16 86
denbosch@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Amaliazorg te Oirschot gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Amaliazorg per 31 december 2018 en van het
resultaat over 2018 in overeenstemming met Regeling Verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018;
het geconsolideerde en enkelvoudige kasstroomoverzicht over 2018;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Amaliazorg zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Amaliazorg zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd1
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie2
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
 bestuursverslag
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
overige gegevens in overeenstemming met de RvW.
C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de Raad van bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de
jaarrekening
De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de Raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de Raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de organisatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de organisatie;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door de Raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit
niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

3

Accountants



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

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang
bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de
omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij
de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Breda, 27 mei 2019
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend,

drs. R.G. de Kort RA
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