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Inleiding  
 

Een pluim voor Norschoten! 

Dat geef ik als raad van bestuur aan alle medewerkers en vrijwilligers van zorgorganisatie 

Norschoten. Wat is er hard en gewetensvol gewerkt en niet zonder resultaat! 

 

De resultaten zijn op diverse terreinen zichtbaar :  

 De cliënttevredenheid van Norschoten blijft stabiel: onze cliënten geven Norschoten een 8,2 en 

97% van de cliënten beveelt Norschoten van harte aan.  

 De uitslag van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek ligt boven de benchmark van de VVT. 

 Norschoten heeft in 2017 opnieuw het certificaat HKZ behaald, na uitgebreide onderzoeken door 

auditoren.  

 Financieel hebben we een prachtig positief resultaat gerealiseerd. 

 

In de strategienotitie 2017-2019 is de nadruk gelegd op:  

 

Cliënt Medewerker 

Kwaliteit Financiën 

 

Deze vier elementen staan en blijven centraal staan voor Norschoten in de komende jaren. We 

mogen trots en dankbaar zijn dat we met focus op deze vier onderwerpen zo ver gekomen zijn in 

2017.  

 

We volgen een stabiele koers met stimulering van meer professionaliteit en optimalisatie van interne 

processen mét behoud van het unieke van Norschoten: de warme sfeer en aandacht voor elkaar.  

Ons gesterkt wetend door  Gods kracht en Zijn zegen blijven we  samen ons werk doen en blijven we 

er zijn voor de ander.  

Norschoten: van hart tot hart! 

 

Barneveld, 17 april 2018 

 

Karin Breuker 

Raad van bestuur 
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Uitgangspunten van de verslaglegging 
 
Norschoten vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen over de financiële positie en de 

kwaliteit van zorg waar Norschoten voor staat. U vindt dit in ons jaarverslag. 

Norschoten voldoet met dit verslag tevens aan de wetgeving op het gebied van de verslaglegging van 

de raad van toezicht, de kwaliteitsjaarverslaglegging, de verslaglegging medezeggenschap cliënten, 

de verslaglegging medezeggenschap medewerkers en verslaglegging medezeggenschap vrijwilligers. 

De beleidsdoelen voor 2017 zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2016-2021 en de 

strategienotitie 2017-2019. 
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Profiel van de organisatie 
 

Algemene identificatiegegevens 

 
Naam verslagleggende rechtspersoon 

Adres  Klaverweide 1 
Postcode  3773 AW 
Plaats  Barneveld 
Telefoonnummer  0342-40 40 00 
Identificatienummer Kamer van Koophandel  41050547 

E-mailadres  info@norschoten.nl 

Internetpagina  www.norschoten.nl 

 

Structuur van het concern 

De officiële naam van Norschoten ‘Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten’ is statutair per 13 

november 2017 gewijzigd in ‘Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten’. Stichting Christelijke 

Zorgorganisatie  Norschoten exploiteert meerdere verpleeg- en dagbehandelingslocaties alsmede 

een revalidatiecentrum. Hier biedt Norschoten een breed scala aan van woon-, behandel-, 

begeleidings-, en zorgfuncties voor langdurig zieken, revalidanten, gehandicapten, terminale cliënten 

en cliënten met een psychiatrische aandoening binnen de gemeenten Barneveld, Putten, 

Scherpenzeel, Elspeet en Ede. Norschoten is een expertisecentrum op het gebied van 

gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Dit alles met het doel ‘zorg-op-maat’ te verlenen voor cliënten uit 

het verzorgingsgebied. 

 

Norschoten is gesitueerd op drie locaties in Barneveld, namelijk Klaverweide, Kweekweg en 

Drostendijk en verder in Kootwijkerbroek, Garderen (gebouw Dr. Kruimelstaete), Putten ( gebouw 

‘De Samaritaan’) en Elspeet (zelfstandige locatie) en beschikt over een dagbehandelingslocatie in 

Scherpenzeel en De Hooge Valk. In samenwerking met SVRO verleent Norschoten ook volwaardige 

verpleeghuiszorg in de verpleegunit in SVRO/Elim in Barneveld. 

Norschoten is een stichting met een raad van toezicht en een eenhoofdige raad van bestuur. De raad 

van toezicht bestaat uit zeven leden, waarvan twee leden worden voorgedragen door respectievelijk 

de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Het managementteam van Norschoten wordt gevormd 

door de raad van bestuur, manager zorg en welzijn en manager kennis- en behandelcentrum. 

 

De cliëntenraad (CR) waarin cliënten worden vertegenwoordigd en de raad van bestuur  hebben 

zeven keer per jaar overleg. 

De medezeggenschap van medewerkers en vrijwilligers krijgt vorm via de ondernemingsraad 

(OR) en de vrijwilligersraad (VR). De OR behartigt de belangen van de medewerkers en de 

vrijwilligersraad (VR) die van de vrijwilligers. Deze raden denken en werken mee aan een goed 

werkklimaat in Norschoten. 
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Ideologie, visie, missie en kernwaarden 

 

Ideologie 
Het handelen in Norschoten is geïnspireerd door Gods woord. De liefde van God en de liefde voor de 

naaste vormen het uitgangspunt bij ons handelen en zijn. 

 

Visie 
Norschoten is een organisatie, die geïnspireerd door Gods woord, wonen, zorg, behandeling en 

welzijn aanbiedt aan mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben. 

In Norschoten staat de beschermwaardigheid van het leven en het geestelijk, lichamelijk en sociaal 

welzijn van de cliënt voorop; de organisatie gaat uit van het unieke en de eenheid van de mens. 

Norschoten richt zich op de cliënt als individu en er wordt aansluiting gezocht bij de 

levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden van de cliënt. Norschoten wil dat de cliënt de 

regie over zijn leven in eigen hand houdt en zichzelf kan blijven. Norschoten stimuleert dat mensen 

elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden door aandacht te hebben voor de ander. 

Missie 
De cliënt treft een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan in Norschoten. De cliënt ervaart, 

dynamiek in de organisatie en betrokken medewerkers, die op een deskundige wijze voor hem/haar 

klaarstaan en oog hebben voor zijn totale welzijn. De cliënt voelt zich beschermd en uitgedaagd om 

in vrijheid en zelfstandigheid te leven; de medewerkers zijn te gast bij de cliënt. 

 

Onze kernwaarden: 

 samen 

 bijbels 

 betrokken 

 respectvol 

 open en deskundig 

vormen de basis van waaruit wij zorg verlenen en werken in Norschoten. 
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Organogram Norschoten 

  

Raad van toezicht 

Raad van bestuur 
(directeur/ 
bestuurder) 

Kennis en 
Behandelcentrum 
en facilitaire dienst 

Zorg en Welzijn 

Cliëntenraad Ondernemingsraad 

Vrijwilligersraad 
Geestelijke 
verzorging 

Bedrijfsbureau 



10 
 

  

Kennis en behandel 
en facilitair 

Specialist ouderen 

geneeskunde 
Fysiotherapie Revalidatie Ergotherapie Logopedie Psychologie 

Maatschappelijk 
werk 

Diëtetiek 
Praktijk-verpleeg- 

kundige 
Facilitaire dienst 

Interne Dienst Technische dienst 
Huishouding 

/ receptie 

Muziektherapie 

Medisch  

secretariaat 
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Zorg en Welzijn 

Locatie 

 Kweekweg 

Verpleging en 
verzorging 

Hospice Barneveld 

Locatie  

Elspeet VPT 

Dagbehandeling 
elspeet/oranjehof  

locatie Kootwijkerbroek 
Locatie  

De Valk 

*Dagbehandeling 
extramuraal PG en 

somatiek 

Locatie  

Putten VPT 

* Verpleging en 
verzorging intramuraall 

* Dagbehandeling 

extramuraal  

Locatie  

Klaverweide 

* Verpleging en 
verzorging intramuraal 

* Dagverzorging 

Locatie  

Garderen 

* Verpleging en 
verzorging Intramuraal 

* Dagbehandeling 
extramuraal 

Verpleegunits extern 

  Elim (Barneveld) 

- Planbureau  

- Cliëntservicebureau 

- Welzijnswinkel   

- Managementsecretariaat 
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Bedrijfsbureau 

Economische 
Administratieve 

dienst 

Controller 

Financiële 
administratie 

Salaris- 

administratie 
Financieel advies 

Bewoners-
administratie 

PO&O 

Praktijk opleiden 

Opleiding & 
bijscholing 

Personeel & 
Organisatie advies 

Personeels- 

administratie 

Kwaliteit, Beleid en 
Innovatie 

 

Projecten 

Beleid 

PR/ marketing/ 

communicatie 

I&A 
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Bestuur en toezicht 
 

Governancecode Zorg in relatie tot bestuur en toezicht  

 

De laatste jaren is het gedachtegoed achter Health Care Governance hoogst actueel. Met name 

doordat er in het veld een sterke intrinsieke motivatie bestaat om de governanceprincipes handen en 

voeten te geven, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) transparantie-eisen met zich meebrengt en 

doordat de ‘gereguleerde marktwerking’ van de komende jaren nieuwe impulsen geeft aan de 

verdere ontwikkeling van governance. 

Norschoten voldoet aan de Governancecode Zorg. In het verslagjaar zijn statuten en reglementen 

geactualiseerd op basis van de governancecode; de principes worden in de praktijk toegepast bij 

evaluatie van bestuur en toezicht.  

 

Terugblik vanaf de bestuurstafel 

 
Op hoofdlijnen een korte terugblik vanaf de bestuurstafel:  

 In 2017 hebben we het PDCA-proces verder verfijnd in onze interne processen. De A3 

jaarplansystematiek is ingevoerd en maken we ons steeds meer eigen. 

 Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is ingebed in de A3 jaarplansystematiek. 

 Een strategische koers voor de korte termijn is bepaald met de  focus op een vijftal speerpunten: 

o meer aandacht voor onze christelijke identiteit 

o sterke positionering van ons kennis- en behandelcentrum 

o cultuurverandering naar meer eigenaarschap en aanpassing van de organisatiestructuur 

o voortzetting van het nader vormgeven van het presentiegedachtegoed 

o financieel gezond blijven. 

 In juni 2017 heeft een feestelijke en zonnige opening van de nieuwe en vernieuwde gebouwen 

aan Klaverweide/Drostendijk plaatsgevonden. 

 Afronding van de projecten van Waardigheid en trots en de ontwikkelplannen. 

 We hebben de keuze gemaakt om ‘sfeermakers’ aan te stellen op de huiskamers waar 

psychogeriatrische cliënten verblijven. De extra gelden vanuit de overheid hebben dit mogelijk 

gemaakt. 

 In Barneveld en in de regio positioneren we Norschoten meer door participatie in diverse 

initiatieven en door  samenwerking met andere organisaties. 

 De implementatie van de Governancecode Zorg is concreet gemaakt op de niveaus van raad van 

toezicht en raad van bestuur. Evaluatie en reflectie worden gestructureerd uitgevoerd.  

 Het managementteam heeft helaas  in 2017 met meer ziekte te maken gekregen. Gezien deze 

situatie hebben we in 2017 gekozen voor een tijdelijke uitbreiding van het managementteam 

met de hoofden economisch-administratieve dienst, personeel, organisatie & opleiding en het 

hoofd  facilitaire dienst.  

 

Bestuur 

 
Mevrouw mr. drs. K.M. Breuker, heeft per 31 december 2017 de volgende nevenfunctie: 

 lid van de raad van toezicht van de landelijke Protestantse Stichting Diaconale Voorzieningen van 
de PKN 
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Voor de bezoldiging van de bestuurder in het kader van WNT wordt verwezen naar de toelichting op 

de winst- en verliesrekening in de jaarrekening (deel III). 

 

Beleid, inspanningen en prestaties 
  

Meerjarenbeleid 

 
Norschoten beschikt naast een A3 jaarplan (INK-model) over een meerjarenbeleidsplan.  Norschoten 

heeft tevens  in 2017 een strategienotitie voor de korte termijn vastgesteld.  

 

Meerjaren strategisch beleidsplan 2016-2021 

 
Voor Norschoten blijven de volgende uitgangspunten ook de komende jaren ongewijzigd: 

Norschoten biedt care en cure (zorg, welzijn, revalidatie, palliatieve zorg, (para)medische 

behandeling en behandeling in de eerste lijn naast huisarts-verplaatste zorg). 

Norschoten biedt identiteitsgebonden zorg. 

Norschoten is een kennis- en expertisecentrum en deelt haar specialismen met professionals in de 

eerste- en tweedelijnszorg. 

 

De afgelopen jaren zijn door de overheid vele veranderingen in de zorg doorgevoerd, die er met 

name op gericht zijn om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. Verpleegzorg in een 

instelling is alleen nog voorbehouden aan mensen die intensieve zorg nodig hebben (vanaf 

zorgzwaartepakket 5). Maar ook binnen die groep mensen zijn er steeds meer die thuis willen blijven 

wonen. Norschoten heeft zich de afgelopen jaren ook op deze doelgroep gericht door op diverse 

locaties volledig pakket thuis (VPT) aan te bieden en binnen het kader van de projecten Waardigheid 

en trots de samenwerking met thuiszorg en het netwerk van de cliënt te verstevigen.   

 

Waardigheid en trots: ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’ 

 

Norschoten heeft  met diverse projecten deelgenomen aan het programma ‘Waardigheid en trots’ 

onder de noemer  ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’. 2017 is het afsluitende jaar van dit 

programma.  Het project ‘Op de drempel van thuis en net als thuis’ heeft als doelstelling: 

 

Norschoten stimuleert het handelen van de cliënt op de eigen regie. Als afgeleide daarvan zet 

Norschoten zich in om de medewerkers aan te laten sluiten bij de regiefunctie van de cliënt. Dit 

betekent dat medewerkers dusdanig worden versterkt dat zij professioneel, liefdevol en met aandacht 

invulling kunnen geven aan de gevraagde nieuwe houding en adviesrol. Denk hierbij aan:  

 het versterken van de relatie tussen zorgverlener en cliënt  

 het aansluiten bij de leefwereld van de cliënt  

 ondersteuning bieden met betrekking tot de regiefunctie van de cliënt  

 overleggen over de haalbaarheid van de wensen van de cliënt en deze zoveel mogelijk inpassen.  

De ondersteunende diensten faciliteren dit proces.  
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Overzicht en resultaten van het project 

Norschoten heeft duidelijk een stap gezet naar meer regie bij de (potentiële) cliënt en heeft 

meegewerkt aan het verkrijgen van persoonsvolgende bekostiging in de keten. Zorgkantoren bepalen 

niet meer via contractering (volume); de cliënt kiest nu een gecontracteerde zorgaanbieder. Dit is in 

het zorginkoopbeleid verankerd.  

Het indicatieadvies heeft de relatie met de (potentiële) cliënt versterkt; dit leidt tot nog meer 

maatwerk in zorgverlening en het op het juiste moment afgeven van de indicatie. Ook is de 

professionele samenwerking én de ketenzorg tussen wijkverpleging en Norschoten versterkt. De 

cliënt wordt administratief minder belast door de gehanteerde werkwijze van indicatieadvies door 

Norschoten. 

 

De relatie tussen zorgverlener en cliënt (en zijn netwerk) wordt meer versterkt door het 

netwerkberaad. Met  alle betrokkenen wordt gesproken over de leefwereld en de aanvullende 

benodigde zorg die wordt gevraagd van de zorgverleners.  Versterking van de regiefunctie van de 

cliënt door het inzetten van persoonsgerichte bekostiging wordt  als vervolg op het netwerkberaad 

ontwikkeld. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: gezamenlijkheid en solidariteit.  

 

Het interne werkproces met betrekking tot registratie en declaratie door de specialist 

ouderengeneeskunde (SO) bij vragen van huisartsen is gestructureerd en in uitvoering. Daarbij heeft 

Norschoten deze informatie via een beslisboom gedeeld met stakeholders zoals het ministerie van 

VWS, Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, Verenso, Landelijke Huisartsen Vereniging 

en andere zorgaanbieders. Hiermee is voor  deze organisaties inzichtelijk dat het verkrijgen van de 

bekostiging nog steeds een complex administratief proces is. 

 

Doorgaande ontwikkelingen 

Ook al stopt het programma Waardigheid en trots, op enkele deelprojecten vindt binnen Norschoten 

een vervolg plaats. 

 

1. Indicatieadvies 

Dit experiment is in 2017 geëvalueerd. De meerwaarde voor de cliënt is zichtbaar, maar het is 

ook duidelijk geworden dat op een aantal aspecten verbetering nodig is. Het experiment is door 

de toenmalige staatssecretaris Van Rijn met een jaar verlengd (tot 1 januari 2019). 

 

2. Netwerkberaad 

Het netwerkberaad is in een pilot ontwikkeld, waarbij de cliënt met zijn netwerk samen het 

‘leven’ en de bijbehorende zorg bespreken. De evaluatie daarvan heeft recent plaatsgevonden 

met een positieve uitkomst  over de meerwaarde ervan. Besloten is dan ook het netwerkberaad 

binnen de gehele organisatie in te voeren. 

 

3. Persoonsgerichte benadering/bekostiging 

Persoonsgerichte bekostiging begint eigenlijk bij het netwerkberaad. In het netwerkberaad wordt 

namelijk geïnventariseerd welke wensen en behoeften een cliënt heeft. Het daadwerkelijk  mede 

regie geven aan de inzet en verdeling van budget bevindt zich nog in een beginfase. Gestart 

wordt met het ontwikkelen van kostprijzen én tegelijkertijd met  de verdiepingsslag in het 

netwerkberaad ten aanzien van het ‘denken in mogelijkheden’. De inzet is gericht op het 
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realiseren van de wensen van de cliënt , binnen de mogelijkheden die er zijn vanuit het netwerk 

en vanuit de zorgafdeling. 

 

4. Bekostiging specialist ouderengeneeskunde (SO) 

Het landelijk traject is nu afgerond. Norschoten heeft zijn ervaring en kennis gedeeld met de 

betrokken partijen zoals Zorginstituut Nederland, de Nza, Verenso. Het experiment om met een 

betaaltitel te werken is afgewezen door de taskforce Waardigheid en trots. De visie van 

Norschoten was dat deze betaaltitel in de plaats moest komen van de vele regelingen waaruit de 

specialist ouderengeneeskunde (SO) nu betaald wordt. 

 

Meedoen aan dit deelproject heeft als resultaat gehad dat er een beslisboom voor Norschoten is 

opgesteld voor de SO bij een verzoek door een huisarts. Het maken van de beslisboom (in 

samenwerking met Pleyade) heeft als effect gehad dat bij de betrokken landelijke partijen inzichtelijk 

werd hoe gecompliceerd de financiering is.  Mogelijk vindt een landelijke verspreiding plaats als 

afsluiting van dit traject; daarover zijn gesprekken gaande. 

De administratieve registratie en declaratie is voor Norschoten nu goed ingericht en SO-ers weten 

welke procedure zij moeten doorlopen. De vervolgstap binnen Norschoten is om een beslisboom 

voor psychologen en paramedici te ontwikkelen. 

 

Inspanningen en prestaties 

 

Zorg en welzijn   

 

A3 methodiek in INK Managementmodel 

In 2017 is de organisatie gestart met het opstellen van het jaarplan volgens de A3 methodiek. Alle 

hoofden zorg en welzijn hebben een jaarplan opgesteld met een bijbehorend werkblad. Dit heeft 

geleid tot een PDCA-cyclus. De resultaten en de indicatoren zijn bepaald en vier keer per jaar is 

getoetst of de resultaten behaald zijn en waar bijstelling zou moeten plaatsvinden. De methode 

wordt in 2018 voortgezet. 

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in het eerste kwartaal uitgebracht. Norschoten heeft kritisch 

gekeken waar aanpassingen in het beleid noodzakelijk waren om te voldoen aan hetgeen in het 

kwaliteitskader is weergegeven.  

 

Een belangrijk item vanuit het kader is het permanente toezicht in de PG- woningen. Beleid omtrent 

dit toezicht is opgesteld en heeft uiteindelijk geleid tot het creëren van een nieuwe functie: de 

‘sfeermaker’. Nadat de gelden ook beschikbaar zijn gesteld door het zorgkantoor is deze functie 

daadwerkelijk ingezet. De eerste ‘sfeermakers’ zijn in januari 2018 gestart. Aan veel andere items die 

benoemd zijn in het kwaliteitskader voldeed Norschoten gelukkig al, zoals het tijdig opstellen van een 

conceptzorgleefplan, de evaluaties, het hebben van een eerstverantwoordelijk verzorgende. Op 

bestuursniveau is samenwerking gezocht met collega-organisaties in de vorm van een lerend 

netwerk, zodat best practices kunnen worden gedeeld.  



17 
 

In de zomer heeft een externe audit plaatsgevonden om het HKZ-certificaat (Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) opnieuw te behalen. Geconstateerd is dat de organisatie een 

goed werkend kwaliteitssysteem heeft dat de medewerkers helpt om continu te blijven verbeteren.  

 

Personeelsplanningssysteem 

Het gehele jaar heeft een projectgroep zich beziggehouden met de keuze en de implementatie van 

een nieuw personeelsplanningssysteem. Van belang was dat de medewerker een grote eigen 

bijdrage en verantwoordelijkheid heeft in het maken van het dienstrooster. Dit geeft een bepaalde 

vrijheid, maar brengt ook een teamverantwoordelijkheid met zich mee. Ook de uitgangspunten van 

de ‘kanteling werktijden’ zijn meegenomen bij de implementatie.  Inmiddels is de keuze bepaald, 

heeft een test plaatsgevonden en zal een koplopersgroep in februari 2018 starten met het nieuwe 

personeelsplanningssysteem .  

 

Waardigheid en trots 

Vanuit het programma Waardigheid en trots hebben twee projecten veel aandacht gehad. De 

medewerkers van het cliëntservicebureau zijn in de tweede helft van het jaar indicaties gaan stellen 

door middel van huisbezoeken. Zo krijgen zij meteen een beeld van de zorgvraag. De indicatie kan via 

deze werkwijze binnen twee dagen worden opgesteld. De eerste ervaringen zijn zeer positief: Men 

heeft een totaalbeeld en de cliënt heeft snel een indicatie. Ook is de projectgroep ‘netwerkberaad’  

regelmatig bijeen geweest en heeft een pilot op verschillende woningen gedraaid. De tijdsinvestering 

voor de medewerkers is aanzienlijk, de resultaten voor de cliënten zijn goed. Het netwerk is in kaart 

gebracht en veel meer betrokken rondom de cliënt. 

 

Klachten  

Norschoten beschikt over twee interne klachtenfunctionarissen en is tevens participant van de 

Externe Klachtencommissie regio Arnhem. De klachtenfunctionarissen behandelen de klachten 

volgens een klachtenregeling, die voldoet aan de eisen van Actiz en Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd. Er is een nieuwe klachtenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg (Wkkgz) ingegaan.  Norschoten heeft ervoor gekozen dat cliënten voor alle klachten een beroep 

kunnen blijven doen op de externe klachtencommissie, maar pas dan wanneer de klacht in de 

organisatie niet naar tevredenheid kan worden opgelost.  

In 2017 zijn achttien klachten gemeld bij de klachtenfunctionarissen. Geen van deze klachten is 

doorgegaan naar de externe klachtencommissie. 

Naast de klachtenregeling registreert Norschoten alle uitingen van ontevredenheid op de werkvloer. 

Deze worden in principe op de afdelingen besproken en opgelost.  

 

Officiële opening gebouwen 

Aan het begin van de zomer zijn twee gebouwen (Revalidatie en Drostendijk) officieel geopend; deze 

waren al een jaar in gebruik . Medewerkers en cliënten zijn zeer tevreden over de mogelijkheden die 

beide gebouwen bieden. Bij alle zorgappartementen is eigen sanitair aanwezig. 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In het najaar heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.  In het algemeen zijn 

de medewerkers zeer tevreden over het werken bij Norschoten. Zowel op  bevlogenheid als op 
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betrokkenheid is zeer hoog gescoord. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen. De uitkomst 

wordt met alle medewerkers besproken en de verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan 

2018. 

 

Norschoten is zeer trots op de medewerkers en dankbaar voor alle inzet die zij gedurende het jaar 

hebben getoond, zeker ook in de tijden dat er een groot beroep op hen is gedaan. 

 

Welzijn 

In Norschoten is  veel persoonlijke aandacht voor het welzijn van cliënten. Vanuit de 

presentiegedachte wordt actief aansluiting gezocht bij de cliënt. Samen met de cliënt wordt een plan 

gemaakt voor een prettige daginvulling en -besteding. Het levensverhaal, de persoonlijke wensen, 

behoeften en mogelijkheden van de cliënt zijn de uitgangspunten.   

 

Bewegen is een van de speerpunten waar de komende jaren actief op wordt ingezet met het project 

‘Norschoten beweegt’. Op alle locaties zijn extra activiteiten gestart om meer te bewegen. Zo is er 

onder andere een tweewekelijks zwemactiviteit gestart.   

Middels een uitleensysteem zijn in de welzijnswinkel (aangepaste) welzijnsmaterialen  breed 

toegankelijk voor alle betrokkenen in de organisatie.   

 

Met extra financiële middelen vanuit het programma Waardigheid en trots en van de Stichting 

Vrienden van Norschoten zijn een aantal kostbare aanschaffingen gerealiseerd, zoals een CRDL,  

diverse fietslabyrinten, tover- en speltafels, braintrainers en een duofiets. Deze materialen worden 

intensief gebruikt op de diverse locaties.   

 

Kennis- en behandelcentrum (KBC) 

 

Sturing 

Afgelopen jaar is een enerverend jaar geweest voor het KBC. In januari is de manager KBC door ziekte 

uitgevallen. De raad van bestuur  heeft de eerste maanden sturing gegeven aan het KBC en in april is 

een interimmanager aangesteld. Er is een duidelijke visie en structuur ontwikkeld,  de medewerkers 

hebben hard gewerkt om de basis weer op orde te krijgen en dragen bij aan het professionaliseren 

van het KBC. 

We werken samen aan het vergroten van het zelforganiserend vermogen, zelf oplossingen bedenken 

en uitvoeren, professioneel gedrag vertonen. We helpen elkaar om de ideeën over de toekomst 

vorm te geven, er is ruimte om te ondernemen en ook worden er kaders gesteld (waar zijn we wel en 

waar zijn we niet van). 

 

Expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’ 

In 2017 zijn stappen gezet om te groeien naar een expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’. Het 

KBC heeft veel kennis en ervaring op het gebied van dementie, Parkinson, CVA/TIA en  MS. Het KBC is 

nu gestart met de opzet van een plan om een multidisciplinair neurorevalidatieteam te ontwikkelen, 

zodat cliënten  met neurologische problemen de beste zorg en multidisciplinaire behandeling krijgen 

aangeboden binnen de regio. Het KBC kan zo haar expertise uitdragen binnen de regio en 

samenwerking met stakeholders verstevigen  binnen het huidige zorgverlenerscircuit in de regio 

Barneveld.  
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Behandel- en zorgprogramma PG 

In 2017 is gestart met het opzetten van een behandel- en zorgprogramma PG (psychogeriatrie). 

Doelen zijn onder meer eenduidig werken, transparantie richting de cliënt, continu verbeteren  en 

multidisciplinaire afstemming. Beschreven is welke behandeldisciplines ingezet worden, wat zij doen 

aan behandeling en hoeveel tijd dit kost (passend binnen het beschikbare budget). Daarnaast gaan 

de multidisciplinaire teams in gesprek met elkaar over de verbeterpunten en de integratie van zorg 

en welzijn in het behandelprogramma.  

 

Opleidingsplan 

Het KBC is gestart met een geïntegreerd opleidingsplan dat aansluit bij de strategische doelen, het 

jaarplan van het KBC en de toekomstige ontwikkelingen. Ook de implementatie en borging van de 

opgedane kennis is hierin meegenomen. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in maandelijkse 

lunchreferaten. Er zijn duidelijke kaders beschreven en iedere vakgroep heeft een scholingsbudget 

gekregen.  

 

Public relations 

Medewerkers KBC hebben zich tijdens de opening van de revalidatieafdeling kunnen profileren. Alle 

vakgroepen hebben zich ingezet en laten zien welke kennis en kunde men in huis heeft. Dit heeft 

geleid tot meer bekendheid in de regio. Dat heeft zich  geuit via meerdere aanmeldingen voor 

eerstelijnsbehandeling, door  meer vragen vanuit de gemeente en andere organisaties tot 

samenwerkingsmogelijkheden. Ook is een folder KBC ontwikkeld en een werkgroep PR KBC gestart. 

De website is nu gevuld met actuele  KBC-informatie en nieuwe ontwikkelingen worden gemeld.  In 

december is een eerste interview geplaatst met de eerste medewerker KBC in de Barneveldse Krant. 

Dit heeft diezelfde week geresulteerd in een aanvraag voor samenwerking met de gemeente inzake 

valpreventie. Ook  hebben zich naar aanleiding van dit artikel stagiairs gemeld die hun stage bij 

Norschoten willen doen en er zijn extra eerstelijnscliënten aangemeld met de vraag naar behandeling 

op het gebied van CVA. 

 

Beweegnorm 

In 2017 is een nieuwe versie van de Nederlandse beweegnorm gepresenteerd door het ministerie 

van VWS. In april 2017 is een projectleider aangenomen om de beweegnorm binnen Norschoten te 

onderzoeken, te verbeteren en te borgen. Het resultaat moet zijn dat voor iedere cliënt in het 

zorgplan beschreven staat welk niveau van bewegen van toepassing is, zodat cliënten zo lang 

mogelijk in beweging blijven en hun mobiliteit behouden blijft. De doelstelling is dat in 2018 iedere 

cliënt binnen Norschoten voldoende beweging heeft volgens de beweegnorm ‘beweging in 

verzorgings- en verpleeghuizen’. In 2018 worden medewerkers en mantelzorgers geschoold zodat zij 

op de hoogte zijn hoe de cliënt in het dagelijks leven kan functioneren met een aangepast individueel 

beweegplan. 

 

Ook is een projectvoorstel geschreven voor het realiseren van een beweegtuin op de locatie tussen 

de afdeling revalidatie en de Drostendijk. Het plan is om bij de afronding van het beweegproject 

‘Norschoten beweegt’ de beweegtuin te kunnen openen en in gebruik te nemen. 

 

Externe samenwerking 
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Het KBC heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om ook onze diensten aan externe partners te 

continueren en te professionaliseren. De samenwerking met ENA, Bethanië, Het Maanderzand, 

Beweging 3.0 (Zorgerf) is geïntensiveerd, mede doordat bij een aantal huizen uitbreiding heeft 

plaatsgevonden van cliënten met de  indicatie behandeling. Ook de vraag naar scholing van hun 

personeel heeft geleid tot de inzet van meer behandeluren van Norschoten. Daarnaast zijn nieuwe 

contracten en SLA’s opgesteld met heldere financiële afspraken. Ook met de apotheker vindt 

regelmatig overleg plaats en worden afspraken geborgd over verbeteringen in de farmaceutische 

zorgverlening.  

Tenslotte is de samenwerking op het gebied van geriatrische revalidatiezorg met Zorggroep Charim 

weer opgepakt en is Norschoten vertegenwoordigd in diverse externe ketens (onder andere: CVA, 

ELV, bestuurdersoverleg). Dit geldt voor de regio’s Ede (ziekenhuis Gelderse Vallei) en Amersfoort 

(Meander Medisch Centrum). 

 

Facilitaire dienst 

 
Milieu 
Norschoten richt zich op duurzaamheid. Door de genomen energiemaatregelen bij de nieuwbouw en 

renovatie gericht op duurzaamheid leidt dit tot een besparing op energie en op de kosten (25% lager 

ten opzichte van de begroting 2017.)  

De wens tot een betere afvalverwerking heeft geleid tot een nieuwe afvalleverancier en de aanschaf 

van een perscontainer. De resultaten zijn goed en hebben tevens geleid tot een besparing van 35% 

op de kosten van afvalverwerking. 

 

Calamiteiten en BHV 

Om calamiteiten goed te kunnen beheersen,  is een eenduidig calamiteitenplan inclusief een 

werkbaar zorgcontinuïteitsplan opgesteld.  

De bereikbaarheid van functionarissen en artsen bij calamiteiten is geborgd middels twee vaste 

telefoonnummers. Hierdoor zijn er geen kwetsbare lijsten en roosters meer nodig. 

De professionalisering van de bedrijfshulpverlening (BHV) wordt op peil gehouden door jaarlijkse 

training en oefenmomenten samen met de brandweer op een aantal locaties. In 2017 heeft een 

grootscheepse oefening plaatsgevonden bij de Kweekweg, hierbij waren de volgende organisaties 

betrokken:  

 Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (brandweer Gelderland Midden) 

 Gemeente Barneveld 

 Norschoten 

 Lotus 

 Rode Kruis 

 Politie 
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Huishoudelijke dienst  

Na het slagen van de pilot van de nieuwe schoonmaakmethodiek (structuur, controles en wijziging 

materialen en middelen) op de locatie Kootwijkerbroek, is besloten dit verder uit te rollen binnen 

Norschoten. De nieuwe methodiek levert een positieve bijdrage aan infectiepreventie en 

arbeidsomstandigheden. 

  
Strategische partnership met leveranciers 

De aanbesteding op til- en transfermiddelen begin 2017 heeft  geresulteerd in: 

 hogere kwaliteit: alle kritische til- en transfermiddelen, klein medische, til-/netbanden en 

dergelijke worden jaarlijks gekeurd, tijdig vervangen en gecontroleerd  

 een beter beheer en overzicht door gebruik te maken van een klantportaal 

 een financieel voordeel van € 55.000,- in het eerste jaar. 

De aanbesteding van het onderhoud aan gebouwen is medio 2017 aangevangen met als resultaat dat 

hiermee gestart wordt op 1 februari 2018. De aanbesteding leverde het volgende op: 

 beperking van het aantal dienstverleners: van een twintigtal naar zes dienstverleners (exclusief 

onderaannemers) 

 een volledig up-to-date overzicht van eigendomsinstallaties 

 kwalitatief betere dienstverlening (door het overzicht wordt er meer preventief onderhoud 

verricht met als verwacht resultaat minder correctief onderhoud/verstoringen in 2018) 

 vermindering in facturatie-afwikkeling/administratie 

 een financieel voordeel in 2018 € 35.000,-. 

 

Bedrijfsbureau 

 
Kwaliteitskader 
Met de komst van het kwaliteitskader heeft Norschoten een mooi document om met elkaar opnieuw 

in gesprek te gaan over kwaliteit. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen 

verwachten van verpleeghuiszorg en geeft daarmee veel richtlijnen en biedt kansen. Voor 

Norschoten liggen die kansen in de samenwerking voor een lerend netwerk, de personeels-

samenstelling,  mantelzorg en zingeving. Norschoten was eind 2016 gestart met invoering van de A3 

jaarplansystematiek. Dit heeft in 2017 meer vorm gekregen. Het kwaliteitskader is hierin 

opgenomen, teneinde nakoming van de eisen van het kwaliteitskader via de PDCA vanuit het A3 te 

borgen.  

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

Norschoten werkt met het Harmonisatiemodel  Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ-model) 

en is in 2017 opnieuw gecertificeerd, en nu volgens de nieuwe HKZ-norm (versie 2015). Daarnaast 

voert Norschoten met regelmaat interne audits uit: in 2017 op het gebied van medicatieveiligheid, 

middelen en maatregelen in het kader van de Wet Bopz, infectiepreventie en hygiëne, 

bevoegd/bekwaamheid van medewerkers en klachten cliënten.  

 

Presentie 
In Norschoten wordt er naast het HKZ-model ook op een meer inhoudelijke kwalitatieve manier 

gekeken naar de zorg en de ondersteunende processen. Norschoten werkt vanuit de 

presentiebenadering. Dit is een benaderingswijze, waarbij de relatie tussen de medewerker en de 
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cliënt (en ook de relatie tussen leidinggevende en medewerker en medewerkers onderling) voorop 

staat. Vanuit een aandachtige betrekking kan pas blijken wie de zorgverlener/ leidinggevende/collega 

voor de ander kan zijn. (Professionele) kwaliteiten steunen ook op praktische wijsheid en op trouw 

die ‘liefdevol’ is. Dat is een verwijzing naar de continuïteit van de relatie en de wederkerigheid die in 

het teken staat van wat goed is voor de ander. Alle medewerkers worden geschoold in het 

presentiegedachtegoed.  

 

Governancecode Zorg 

De zorgbrede governancecode is herzien in 2017. Deze governancecode is een 

lidmaatschapsverplichting voor leden van ActiZ en is zo opgezet dat deze stimuleert tot reflectie en 

het gesprek over het functioneren van raad van bestuur en raad van toezicht en hun onderlinge 

verhouding. Norschoten heeft onder andere haar statuten aangepast aan deze herziene 

governancecode. 

 

Klokkenluidersregeling 

Norschoten heeft begin 2017 de wettelijk verplichte klokkenluidersregeling ingesteld. Deze 

klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat Norschoten zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van 

een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) 

misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor Norschoten is een voorziening 

voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. 

Cliëntenwetgeving 

Norschoten heeft in het kader van de Wet Bopz  een nieuwe verlofregeling en huisregels ontwikkeld. 

Verder wordt er bij de opname  van onze cliënten nog beter  in kaart gebracht wie de 

vertegenwoordiger is van een wilsonbekwame  cliënt. Dit is ook van belang ter voorbereiding van de 

digitale inzage in cliëntendossiers (cliëntenportaal) in 2018. 

 

PR en communicatie 

Terugkijkend op de PR en communicatie was 2017 meer een ‘tussenjaar’. De acties die eind 2016 zijn 

begonnen, zijn in 2017 verder doorgezet en er zijn activiteiten gestart, die meer gericht zijn op de 

toekomst. 

2017 startte met het uitgeven en verspreiden van de dagbehandelingskrant naar ruim 50.000 

huisadressen in het hele werkgebied van Norschoten, alsmede naar alle huisartsen in de regio. Deze 

krant geeft informatie over alle facetten van dagbehandeling. Het uiteindelijke doel is om de drempel 

te verlagen voor cliënten om gebruik te maken van dagbehandeling. Nevendoel is om Norschoten 

weer onder de aandacht te brengen. 

 

In maart 2017 is voor het eerst met twee locaties (Kweekweg en Putten) meegedaan aan de 

landelijke open dag in het kader van de week van Zorg & Welzijn. Het doel was breed: zowel 

personeel werven als cliënten en vrijwilligers en een positief beeld geven van de (ouderen)zorg. 

Bezoekers konden op beide locaties in gesprek gaan met zorgprofessionals, met PO&O-adviseurs, 

rondgeleid worden over de locatie, meedoen met welzijnsactiviteiten.   
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Derdejaars studenten van Avans Hogeschool uit Breda hebben een klein onderzoek gedaan naar de 

reputatie van Norschoten. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat Norschoten vooral 

bekend staat als een zorgorganisatie waar persoonlijke aandacht voorop staat. 

 

Op 15 juni 2017 was de tijd rijp voor de officiële opening van de nieuwbouwlocatie Drostendijk en de 

verbouwing/uitbreiding van de locatie Klaverweide. Het werd een prachtige dag: burgemeester dr. 

J.W.A. van Dijk verrichtte samen met cliënten, medewerkers en genodigden een spetterende 

opening en onthulde het nieuwe logo van Norschoten. Iedereen kon daarna Norschoten ‘beleven’: 

artsen, behandelaren, zorg- en welzijnsmedewerkers gaven een inkijk in hun keuken. Op een 

interactieve manier konden bezoekers ervaren hoe het dagelijks leven, revalideren, wonen en welzijn 

in Norschoten wordt vormgegeven. 

 

Er is een begin gemaakt met de aanpassing van de huisstijl van Norschoten, om daarmee aan te 

sluiten bij het gewenste imago: een frisse moderne, christelijke en  dynamische zorgorganisatie met 

persoonlijke aandacht voor de cliënt. Als eerste is het beeldmerk in het logo aangepast: De 

verbinding met de cliënt, met zijn of haar netwerk, verbinding tussen medewerkers en de verbinding 

met de samenwerkingspartners wordt verbeeld door de figuurtjes die in een cirkel staan. Het gaat 

om aandacht en zorg voor de cliënt; van hart tot hart. Dat is waar Norschoten voor staat en waar dit 

nieuwe logo recht aan doet. De veelkleurigheid past binnen de wens van Norschoten om er te zijn 

voor iedereen en geeft ruime voor cliënten met diverse christelijke achtergrond . 

De wijzigingen in de huisstijlelementen worden gefaseerd doorgevoerd, tot in 2018. Inmiddels zijn al 

advertenties, vlaggen en promotiemateriaal en een aantal brochures hierop aangepast. 

 

In samenwerking met de afdeling PO&O  is meer aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie 

met nieuwe wervingsadvertenties in diverse  dag- en huis-aan-huisbladen, berichten in social media, 

interview op de website . De effecten hiervan worden bijgehouden en geanalyseerd. Tevens is een 

groep van 60 studenten ontvangen van het Hoornbeekcollege om werken in de zorg onder de 

aandacht te brengen.  

 

In het vierde kwartaal is evenals in 2016 een actie ingezet om met  interviewteams vanuit 

ZorgkaartNederland waarderingen bij cliënten op te halen. Eind 2017 stond de teller van het aantal 

waardering op 444. Vanaf juni 2017 staat de gemiddelde waardering van de zorg door Norschoten op 

8,2.  

 

Rondom diverse activiteiten zijn persberichten en/of advertenties verschenen. Ook de sociale media 

en de website worden hierbij regelmatig ingezet. 

 

‘Norschotenieuws’ met informatie voor cliënten en familie is zes maal verschenen, de 

vrijwilligersnieuwsbrief vijf maal. De digitale medewerkersnieuwsbrief verschijnt inmiddels wekelijks 

en wordt steeds beter gelezen. 

 

In het vierde kwartaal 2017 is een start gemaakt met een promotieplan voor het kennis- en 

behandelcentrum. 
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Informatisering & Automatisering 

In 2017 is InPlanning geselecteerd als personeelsplanningssysteem en is gestart met de inrichting 

ervan op basis van de wensen van Norschoten. De applicatie zal vanaf begin februari 2018 door de 

eerste groepen medewerkers in gebruik worden genomen. 

 

Om het cliëntportaal extra goed te beveiligen is in 2017 besloten 2-factor authenticatie met behulp 

van  DigiD toe te passen en inmiddels is deze functionaliteit ontwikkeld. Een auditbureau zal in het 

eerste kwartaal van 2018 de techniek en werkprocessen rondom deze toepassing beoordelen. Zodra 

daar ‘groen licht’ wordt verkregen, kan na een lange periode van voorbereidingen, het cliëntportaal 

van start. 

 

Alle personeelsdossiers zijn het afgelopen jaar gedigitaliseerd en medewerkers kunnen nu via het 

Youforce (HRM)portaal digitaal mutaties doorgeven. Dit zijn bijvoorbeeld mutaties op het gebied van 

adres-, betaal- en bereikbaarheidsgegevens en behaalde diploma’s en certificaten. In 2018 zal verder 

worden gegaan met het optimaliseren van de werkprocessen op het gebied van mutaties in 

dienstverbanden. 

 

Eind 2017 heeft een succesvolle pilot plaatsgevonden op het gebied van het elektronisch registreren 

van toegediende medicatie. Deze functionaliteit zal in Norschoten verder worden uitgerold. In 2018 

zal Zorgmail worden toegepast als middel voor extra beveiligde digitale gegevensoverdracht. 

 

WorkFlowWise is geselecteerd als partij om het contractenbeheer te optimaliseren en de risico’s op 

dit gebied te minimaliseren. De live-gang van deze applicatie is gepland voor najaar 2018. De 

voorbereidingen voor certificering voor de herziene NEN 7510-norm worden gecontinueerd. 

Onderdeel hiervan is een uitgebreide risico-inventarisatie op het gebied van informatiebeveiliging en 

het vastleggen, uitvoeren en met regelmaat evalueren van gewenste beheersmaatregelen. 

 

In 2017 is een plan opgesteld ter voorkoming van datalekken en wat te doen als zich een datalek 

voordoet. Dit is breed onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Daarnaast is een 

beleidsplan voor cyberrisico’s opgesteld. Er is tevens begonnen met de voorbereidingen van de 

invoering van de privacy wet (AVG). Hiervoor is in februari 2018 een plan van aanpak in MT geweest.  

 

Personeel, organisatie en opleiding 

De werving van nieuw personeel was ook het  afgelopen jaar een prioriteit voor de afdeling PO&O. 

Door het  administratieve proces te vereenvoudigen  kan werving en selectie versneld plaatsvinden. 

De schaarste aan verzorgenden IG en verpleegkundigen is een landelijke trend. Het gevolg is dat we  

regelmatig zoeken  naar creatieve oplossingen. Die oplossingen hebben we onder andere gevonden 

in een  toename van de werving en inzet van medewerkers op MBO-niveau 2. Daarnaast zijn we 

gestart met een wervingscampagne voor de functie van sfeermaker. Deze functie is ingesteld om het 

toezicht op de woningen te verbeteren. De sfeermakers starten begin 2018 na het volgen van een 

interne scholing. Met deze nieuwe functie sluit Norschoten aan bij de eisen die in het kwaliteitskader 

zijn opgenomen. 

 

In 2017 is het externe onderzoek over de kerntakendiscussie afgerond. Uit het onderzoek kwamen 

onder andere de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: 
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 onderscheid rollen en taken en beleg nadrukkelijk de  verantwoordelijkheden binnen de 

organisatie 

 onderzoek de  functiemix op de zorgafdelingen en pas die indien nodig aan 

 onderzoek de mogelijkheid van het opleiden en inzetten van zij-instromers voor zorgfuncties 

 stel een  strategische personeelsplanning op en handel daarnaar. 

Al deze punten worden momenteel nader uitgewerkt en de benodigde veranderingen worden 

ingezet. 

 

In het najaar van 2017 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. De resultaten 

zijn in december gepresenteerd. Onze medewerkers geven de organisatie over de hele linie een 

goede beoordeling. In 2017 zijn we gestart met de constante kwaliteitsverbetering en de follow-up 

die hierbij hoort. Vanzelfsprekend heeft het onderzoek ook de nodige  aandachtspunten opgeleverd.  

Iedere afdeling of team is gevraagd om in 2018 verbeteracties te formuleren en uit te voeren. 

 

In 2017 is een aantal belangrijke personeelsgebonden processen verder geautomatiseerd. In dat 

kader zijn  onder andere alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. Deze dossiers zijn nu ook via een 

digitaal portaal door de medewerkers te benaderen. In hetzelfde portaal hebben we processen 

gedigitaliseerd waarbij de medewerkers zelf persoonlijke gegevens kunnen wijzigen en persoonlijke 

regelingen kunnen aanvragen. Ook de jaargespreksystematiek is opgenomen in het digitale 

personeelssysteem.  De bedoeling is dat we in 2018 ook de processen voor mutaties door managers 

aan dit portaal gaan toevoegen. Tot slot en niet onbelangrijk is in 2017 de keuze gemaakt voor een 

nieuw personeelsplanningssysteem. Medewerkers kunnen met behulp daarvan zelf (met elkaar) een 

planning en daarmee het  rooster  maken. Teamleden zoeken onderling afstemming. In 2018 zal dit 

systeem stap voor stap worden uitgerold.  

 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 We hebben halverwege het jaar afscheid genomen van de toenmalige bedrijfsarts. In het tweede 

halfjaar heeft een interim-bedrijfsarts de taken overgenomen. Eind 2017 zijn de 

onderhandelingen met de nieuwe arbodienst afgerond.  

 We zijn gestart met de werving voor een preventiemedewerker. Deze medewerker gaat begin 

2018 starten met het afnemen van alle risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E). Alle RI&E’s 

dienen weer compleet afgenomen te worden om een actuele status te realiseren. 

 Norschoten heeft een interne klachtenfunctionaris aangewezen  en een externe 

vertrouwenspersoon aangesteld. Beiden hebben verschillende gesprekken gevoerd met 

medewerkers. De uitkomsten zijn, vanzelfsprekend met de gebruikelijke geheimhouding, 

besproken met de raad van bestuur. 

 Ook is het beleid betreffende ongewenste omgangsvormen opgesteld.  Formalisering zal in het 

nieuwe jaar plaatsvinden.  

 De kanteling werktijden, die in de cao is opgenomen, is nader uitgewerkt. Hierover is 

overeenstemming tussen de raad van bestuur en de OR bereikt. De afspraken die hierin zijn 

vastgelegd zijn geïmplementeerd in het nieuwe roostersysteem. 
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Overzicht personeel 

Personeel in dienst 2016  Personeel in dienst 2017  

Aantal dienstverbanden 645 Aantal dienstverbanden 698 

Aantal fte 368 Aantal fte 384 

Aantal personeelsleden 600 Aantal personeelsleden 643 

 

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof 

Verzuim Percentage 

Verzuim totaal personeel in loondienst 5,23 % 

 

Vacatures 

Vacatures Totaal aantal vacatures in 
verslagjaar 

Aantal niet vervulde vacatures 
per einde verslagjaar 

Totaal personeel 82 15 

Waarvan personeel met 
cliëntgebonden functies 

60 14 

 

Opleidingen 

Opleidingen Aantal 
tot aug 
2017 

Aantal 
vanaf aug 
2017 

Nieuwe 
leerlingen 
vanaf 
september 
2017 

Aantal 
2017 

Aantal 
gediplomeerd 
2017 

BBL VZ IG 1e jaars 1     

BBL VZ IG 2e jaars 7 2    

BBL VZ IG 3e jaars 7 7   7 

Nieuwe BBL div 
niveaus 

  7   

BVP 1  3   

Maatwerk VZ IG geen     

EVV opleiding    3  

BBL VP    11  

BOL stagiairs niv 3    26  

BOL facilitair    2  

BOL HBO-V    3  

BOL MMZ    4  
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Financieel beleid  
 

Algemeen financieel beleid 

 

Het financiële beleid is er op gericht om de positieve financiële positie vast te houden c.q. te 

verbeteren. Gezien de toenemende risico’s in de zorg (verleggen van de financiële risico’s in vastgoed 

van de overheid naar de instelling; inkooprisico’s, concurrentie en dergelijke), het veranderende 

overheidsbeleid (scheiden wonen en zorg), de aanbestedingseisen (geriatrische revalidatie, Wmo, 

Wlz en zorgverzekeraars) en de gerealiseerde nieuwbouw is het nodig om de solvabiliteit (het eigen 

vermogen in relatie met het totale balanstotaal) verder te laten groeien (meer financieren met eigen 

middelen). Daarnaast heeft de Rabobank als eis gesteld dat de DSC (Debt-service ratio 

[bedrijfsresultaat + afschrijvingen / rente+ aflossing]) de eerste jaren > dan 1,3 moet zijn en de 

solvabiliteit tot en met 2016 > 11 %, 2017 > 12%. DSC betekent of je aan de rente- en 

aflossingsverplichting kunt voldoen.  

 

Het financiële beleid is intern vertaald conform voorgaande jaren in de volgende onderdelen: 

 het halen van de afgesproken productie (Wmo, GRZ en Wlz en overige subsidieregelingen)  en 

het herindiceren van onze cliënten waarbij de ZZP-indicatie te laag is 

 het niet overschrijden van de begrote kosten 

 het halen van de begrote opbrengsten 

 WFZ-norm van minimaal 20,5 %  

 Verbeteren van de solvabiliteit (zie ook eis Rabobank) 

 DSC > 1,3 (eis Rabobank) 

 Uitbreidingslocaties VPT: Norschoten levert alleen de VPT-zorg, is geen eigenaar van het gebouw 

en verhuurt niet aan cliënten. 

 

Toekomstige vermogenspositie 

Uitgangspunt is dat Norschoten zelfstandig in de financiering van de activiteiten en investeringen 

moet kunnen voorzien. Daarvoor is een vermogenspositie van circa 20,5% van het wettelijk budget 

minimaal gewenst. Hiervoor is een onderbouwing gemaakt op basis van risicoanalyse en besproken 

in het MT en rvt. De solvabiliteit tot en met 2016 > 11 %, 2017 > 12 %, 2018 > 13%, 2019 en 2020 > 

15 %, 2021 > 16 %, 2022 > 18 % en vanaf 2023 > 20 %. De DSC > 1,3. De laatste twee ratio’s zijn eisen 

van de Rabobank.  
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Het WFZ-percentage heeft de volgende tendens de afgelopen jaren: 

 
 
De daling van het WFZ-percentage in 2008 is het gevolg van de uitbreidingslocatie van 72 plaatsen 

aan de Kweekweg. De daling in 2009 is het gevolg van het exploitatieverlies in 2009. De daling in 

2014 is het gevolg van het verlies 2014 en de uitbreidingslocaties Putten en Elspeet.  

 

Het solvabileitspercentage heeft de volgende tendens de afgelopen jaren:  

 
 
Daling is het gevolg van de gerealiseerde bouwprojecten en bijbehorende leningen ten bedrage van  

€ 13.250.000 in de periode 2013 tot en met 2016.  
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De DSC-ratio heeft de volgende tendens de afgelopen jaren: 

 
 
PM: in de berekening van de DSC is bij de bepaling van het bedrijfsresultaat 2016 de bijzonder last 

ORT- nabetaling 2012-2016 meegenomen.  

 

Conclusie 

Voor alle drie de ratio’s voldoet Norschoten aan de gestelde norm.  
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Resultatenvergelijk gerealiseerd 2017 ten opzichte van begroting 2017 

 
 

Opmerking: De eenmalige uitkering 2017 (uit de cao VVT) is niet verantwoord in 2016, terwijl dit wel een 

verband heeft met de ORT-nabetaling 2012-2016, maar wordt volgens de verslaggevingseisen toegerekend aan 

het boekjaar 2017. 

  

Werkelijk 2017 Begroting 2017

€ € 

Opbrengsten WLZ 22.679.624                  22.506.123            

Zorginfrastructuur 153.888                       153.887                 

GRZ 2.877.594                    2.357.468              

WMO 357.047                       145.018                 

Subsidieregelingen en ELV 840.013                       674.226                 

Externe huizen (Ena, Zorgerf en Maanderzand) 822.318                       686.168                 

Overige opbrengsten 1.103.224                    981.719                 

Som der bedrijfsopbrengsten 28.833.708                  27.504.609            

Bedrijfslasten

Personeelskosten 18.579.097                  18.138.697            

Afschrijvingen en Huur 2.945.635                    3.051.930              

Overige bedrijfskosten 5.505.651                    5.336.764              

Som der bedrijfskosten 27.030.383                  26.527.391            

Bedrijfsresultaat 1.803.325                    977.218                 

Financiële baten en lasten 868.958                       877.218                 

Bijzondere last (Ort nabetaling - eenmalige uitkering) 145.292                       -                         

Resultaat 789.076                       100.000                 
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Hieronder is een verdere verbijzondering opgenomen op totaalniveau: (tabel 1A) 

  

Werkelijk 2017 Begroting 2017

€ € 

ZZP-Extern budget 15.468.758                    15.077.825               

Opbrengsten Waardigheid en Trots (Welzijn en Opleiding) 251.008                         261.453                   

ZZP-budget Meerzorg 44.225                           -                          

Extern budget VPT 3.380.169                      3.390.111                 

Extramurale zorg 959.708                         1.058.467                 

1ste lijns verblijf (ELV) 456.814                         370.348                   

Kassiersfunctie 29.350                           41.845                     

Kapitaalslasten 3.074.426                      3.134.187                 

Opbrengsten GRZ-DBC 2.471.729                      2.029.231                 

Kapitaalslasten GRZ-DBC 405.865                         328.237                   

Opbrengsten WMO 357.047                         145.018                   

Vergoedingen diensten/verrichting derden 1.496.332                      1.239.311                 

Opbrengst verhuur/diensten 438.278                         428.576                   

28.833.708                    27.504.609               

Salarissen 14.026.847                    13.762.184               

Kosten Waardigheid en Trots (Welzijn) Salarissen 98.139                           101.030                   

Kosten Waardigheid en Trots (Opleiding) 15.262                           92.567                     

Vergoeding Raad van Toezicht 42.192                           10.500                     

Sociale lasten en pensioenen 3.292.341                      3.383.680                 

Ingeleend personeel 610.727                         170.541                   

Overige personeels kosten 493.590                         568.195                   

18.579.097                    18.088.697               

Kosten van voeding 740.501                         694.733                   

Andere hotelmatige kosten 203.347                         252.855                   

Algemene kosten 1.439.146                      1.436.454                 

Kosten Waardigheid en Trots (Welzijn); materialen 49.944                           50.000                     

Patient cq bewoner gebonden kosten 861.127                         769.897                   

3.294.065                      3.203.939                 

Groot Onderhoud 477.621                         394.102                   

Klein Onderhoud 87.835                           63.533                     

Overige gebouwgebonden kosten 388.895                         528.934                   

954.352                         986.569                   

Nacalculeerbare afschrijvingen 1.280.884                      1.304.673                 

Genormeerde afschrijvingen 533.093                         590.182                   

Overige afschrijvingen 171.287                         171.383                   

1.985.264                      2.066.238                 

Huur 960.371                         985.692                   

Dotaties aan voorzieningen 622                               -                          

Interest 868.958                         877.218                   

Bijzondere last (eenmalige uitkering februari 2017) 145.292                         -                          

Kosten zorgprojecten (inclusief kosten W&T VPU Elim) 1.256.612                      1.196.256                 

789.076                         100.000                   
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Analyse van het resultaat 

Wlz-functies geleverd door Norschoten 

Functie Ja/nee 

Persoonlijke verzorging Ja 

Verpleging  Ja 

Ondersteunende begeleiding Ja 

Activerende begeleiding Ja 

Behandeling Ja 

Verblijf op grond van de Wlz Ja 

 

Overige Wlz-prestaties geleverd door Norschoten 

Prestatie Ja/nee 

Uitleen verpleegartikelen Nee 

Prenatale zorg Nee 

Advies, instructie en voorlichting Nee 

Voedingsvoorlichting  Nee 

 

Overige zorg geleverd 

Prestatie Ja/nee 

Dieetadvisering Nee 

 

Doelgroepen cliënten Wlz-zorg 

Doelgroep Ja/nee 

Somatische aandoening of beperking Ja 

Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja 

Psychiatrische aandoening Ja 

Lichamelijke beperking Ja 

Verstandelijke beperking  Ja 

Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Nee 

Psychosociale problemen Nee 

 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en overige opbrengsten 

 

Voor een analyse van het resultaat wordt verwezen naar deel V Bijlagen V.1 Analyse van het 

resultaat.  
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Onderstaande tabel geeft de kerngegevens weer die zijn weerslag hebben op het externe budget: 

 

Kerngegevens Aantal 

Cliënten   

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar (inclusief GRZ) 241 

Aantal cliënten per einde verslagjaar VPT-locaties 50 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Wlz en subsidieregeling 50 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Wmo 45 

Aantal cliënten logeren per einde verslagjaar Wmo 1 

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten per einde 
verslagjaar 

0 

Capaciteit  

Aantal beschikbare plaatsen met geclusterd wonen voor VPT 52 

Aantal beschikbare plaatsen met Wlz-verblijf per einde verslagjaar (inclusief 
GRZ) 

241 

Productie  

Intramurale zorg  

ZZP 4 Beschermd wonen met dementiezorg 14 

ZZP 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 28.625 

ZZP 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 6.751 

ZZP 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk begeleiding 16.247 

ZZP 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk  
 verzorging/begeleiding 

 
2969 

ZZP 9b Herstelgerichte verpleging en verzorging  576 

ZZP 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 289 

VG 5 Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging 1.586 

LG 4 Wonen met begeleiding en verzorging 3.069 

LG 5 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 2.129 

LG 6 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 10.966 

LG 7 Wonen met zeer intens. begeleiding en zeer intens. verzorging 1.358 

Mutatiedagen, toegelaten voor behandeling 986 

Eerstelijnsverblijf (dagen)  Zwaar 658 

Eerstelijns verblijf (dagen)  Palliatief 1.132 

Volledig pakket thuis  

VPT 4 Beschermd wonen met minder intensieve dementiezorg 598 

VPT 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 6.224 

VPT 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 4.646 

VPT 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk begeleiding 6.021 

VPT 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk  
 verzorging/begeleiding 

 
365 

VPT 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 33 

Extramurale zorg/MPT  

Behandeling basis som, pg 0 

Behandeling paramedisch 0 

Reiskosten prestaties behandeling 0 

Dagactiviteit som-ondersteunend (zorgkantoor Zwolle) 762 

Dagactiviteit PG (zorgkantoor Zwolle) 2.463 

Dagbehandeling PG en Som (zorgkantoor Zwolle) 1.328 

Vervoer dagactiviteit ouderen (zorgkantoor Zwolle) 1.552 

Dagactiviteit som-ondersteunend 308 
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Kerngegevens Aantal 

Dagactiviteit PG      1.821 

Dagbehandeling PG en Som 2.524 

Vervoer dagactiviteit ouderen 2.928 

Subsidieregeling Behandeling (zorgkantoor Arnhem)  4.701 

Subsidieregeling Behandeling (zorgkantoor Zwolle)  1.009 

GRZ, aantal CVA DBC’s 45 

GRZ, aantal electieve orthopedie DBC’s 47 

GRZ, aantal trauma DBC’s 77 

GRZ, aantal amputatie DBC’s 6 

GRZ, aantal overige DBC’s 62 

Wmo Barneveld, dagactiviteiten in ddl 4.456 

Wmo Ede, dagactiviteiten- in ddl 1.242 

Wmo Apeldoorn, dagactiviteiten in ddl 218 

Wmo Putten, Ermelo en Harderwijk, dagactiviteiten in ddl 496 

Wmo Scherpenzeel, dagactiviteiten in ddl 1.038 

Wmo Ede, logeeropvang 22 

Wmo Scherpenzeel, logeeropvang 62 

 
Capaciteitsgegevens verblijfplaatsen per einde verslagjaar: 
 

Doelgroep Aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals 
aangegeven in de prestatie-eisen ex artikel 10 WTZi 

Licht Zwaar Beveiligd 

Somatische aandoening of beperking  81  

Psychogeriatrische aandoening of 
beperking of anderszins 

 124  

Hospice   4  

Plaatsen 1stelijn, zwaar  5  

Geriatrisch revalidatie   27  

Totaal aantal plaatsen  241  

 
Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte per einde verslagjaar: 
 

Type kamer Aantal 

Aantal kamers met 1 bed 241 

Aantal kamers met 2 bedden 0 

Aantal kamers met 3 bedden 0 

Aantal kamers met 4 bedden 0 

Aantal kamers met 5 bedden 0 

Aantal kamers met 6 bedden of meer 0 

Totaal aantal kamers 241 
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Norschoten heeft het volgende werkgebied: 

 

Zorgkantoorregio’s  

Nr Regio Ja/nee  Nr Regio Ja/nee  

1 Groningen  Nee 17 Amstelland en De Meerlanden Nee 

2 Friesland Nee 18 Zuid-Holland Noord Nee 

3 Drenthe Nee 19 Haaglanden Nee 

4 Zwolle Ja 20 Delft Westland Oostland Nee 

5 Twente Nee 21 Midden Holland Nee 

6 Apeldoorn, Zutphen 
e.o. 

Nee 22 Rotterdam Nee 

7 Midden IJssel  Nee 23 Nieuwe Waterweg Noord Nee 

8 Arnhem Ja 24 Zuid-Hollandse eilanden Nee 

9 Nijmegen Nee 25 Waardenland Nee 

10 Utrecht Nee 26 Zeeland Nee 

11 Flevoland Nee 27 West-Brabant Nee 

12 ’t Gooi Nee 28 Midden-Brabant Nee 

13 Noord-Holland Noord Nee 29 Noordoost Brabant Nee 

14 Kennemerland Nee 30 Zuidoost-Brabant Nee 

15 Zaanstreek/Waterland Nee 31 Noord- en Midden-Limburg Nee 

16 Amsterdam Nee 32 Zuid-Limburg Nee 

 
Naast bovenstaande analyse zijn de volgende ratio’s gerealiseerd: 

Resultaatratio 

Resultaatratio Verslagjaar Vorig jaar 

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 2.87% 2.17% 

Resultaat boekjaar 789.076 567.546 

Totale opbrengsten boekjaar 27.577.096 26.135.435 

 

Liquiditeit 

Liquiditeit Verslagjaar Vorig jaar 

Liquiditeit 196.13 160.86 

Vlottende activa (inclusief liquide middelen) 7.853.505 6.905.368 

Vlottende activa (exclusief liquide middelen) 2.361.573 1.857.876 

Totaal kortlopende schulden 4.003.226 4.292.666 

 

Solvabiliteit 

Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 16.9% 14.39% 

Totaal eigen vermogen 5.793.343 5.004.268 

Balanstotaal 34.224.082 34.772.823 

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 21.0% 19.1% 

Totaal eigen vermogen 5.793.343 5.004.268 

Totaal opbrengsten 27.577.096 26.135.435 
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Investeringen in instandhouding en inventaris 

In de loop van het boekjaar is betreffende inventaris het volgende aangeschaft: 

 

Inventaris 
Werkelijk  

2017 
Begroot  

2017 

Geoormerkt voor automatisering 26.245 81.300 

Subtotaal 26.245 81.300 

Directie onvoorzien 35.931 20.000 

Vervangingsinvesteringen – noodzakelijk 215.903 230.249 

Investeringswensen 2016 – uitgevoerd in 2017 15.486 23.051 

Investeringswensen 2017 8.097 17.252 

Reservering rolstoelbus 0 7.000 

Subtotaal 275.417 297.552 

Inventaris locatie Elim 34.834 98.963 

Subtotaal 34.834 98.963 

Totaal 336.496 477.815 

 
De investeringen die zijn gedaan in 2017 betreffende instandhouding zijn als volgt: 

 

Instandhouding 2017 

Zonwering 30.000 

Tuin Putten 3.949 

Deuren en raam spreekkamer 5.681 

Diversen 76.432 

 116.062 

 
Projecten in uitvoering 

Er zijn geen lopende bouwprojecten in uitvoering.  

 
Overzicht kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur 
2017.  
 

 
Verantwoording naar kostensoort 2017 

Vaste kostenvergoedingen 0 

Andere kostenvergoedingen 0 

Binnenlandse reiskosten (woonwerk en cursus) 774 

Buitenlandse  reiskosten 0 

Opleidingskosten 1.579 

Representatiekosten 0 

Overige kosten 77 

Totaal 2.430 
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Risicoanalyse 

 

Het risicomanagement binnen Norschoten is op verschillende niveaus in de organisatie aanwezig en 

heeft natuurlijk een lijn met het strategisch meerjarenbeleidsplan, strategische notitie (de 

kaderbrief) en de A3 jaarplannen.  

De visie op zorg en behandeling in Norschoten is vertaald in een aantal kernwaarden, zoals 

bijbels, samen, respectvol open, betrokken en deskundig. Om deze kernwaarden goed tot uiting 

te laten komen zijn een inventarisatie, weging en opvolging van risico’s belangrijke 

stuurelementen in de bedrijfsvoering van Norschoten. Deze lijn wordt van strategisch tot 

operationeel niveau doorgezet, bijvoorbeeld in het uitvoeren en opvolgen van de risico-

inventarisatie op cliëntniveau met een vertaling in de zorgplannen. Mede dankzij het goed 

uitvoeren, classificeren en opstellen van verbetermaatregelen kan Norschoten hoogwaardige 

kwaliteit en veiligheid bieden aan de cliënten en medewerkers van Norschoten. 

 

Inrichting van het risicomanagement  

Het risicomanagement is op diverse niveaus ingeregeld. In de bijgaande tabel is inzichtelijk dat 

het risicomanagement van de organisatie zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau 

aanwezig is. Samenhang en een duidelijke lijn naar de diverse onderdelen is aanwezig en in het 

belang van een goed werkend risicomanagement.  

 

 
PDCA  

Risicomanagement in de vorm van planning- en controlcyclus van de organisatie vindt plaats op 

alle niveaus; van strategische tot operationeel niveau en andersom. De jaarplansystematiek 

vanuit de A3 methodiek met de doelstellingen en kwartaalevaluatie met bijstellingen vormt een 

belangrijk onderdeel. Ook op financieel gebied vindt een planning en control plaats, de 

controller levert kwartaaloverzichten aan ten behoeve van de bestuurder. In de bilaterale 

overleggen tussen manager zorg en welzijn en de hoofden vindt evaluatie en bijstelling plaats 

naar aanleiding van de financiële overzichten. 
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Resultaat Doelstelling Relevante documenten 

Structuur Visie en beleid risicomanagement is aantoonbaar. 
Integratie van risicomanagement, planning en 
control en overlegstructuur 

Meerjarenbeleidsplan 

Managementverantwoor-
dingskalender 

Kaderbrief/ strategische notitie 

VMS (kwaliteitsraad en 
commissies) 

Planning en controlcyclus 

Communicatie en 
overlegstructuur 

Interne audits 

Proces Cruciale processen zijn benoemd en op prospectieve 
wijze geïnventariseerd. Beheersmaatregelen zijn 
opgesteld en meetbare resultaten zijn per proces 
inzichtelijk. Risicomanagement is inzichtelijk in 
jaarplan en bij vergaderstukken MT 

Overzicht cruciale processen 

A3 jaarplannen 

Procesbeschrijving en 
uitgevoerde PRI’s 

Risicosignaleringen op 
clientniveau 

Voorblad MT agendapunten 
met risicoparagraaf 

Resultaat Beheersmaatregelen zijn ingezet waardoor 
processen verbeteren en de veiligheid van de cliënt 
wordt verhoogd. De effectiviteit van het 
risicomanagement en dus het resultaat voor de 
cliënt wordt beoordeeld in de kwaliteitsraad en in de 
directiebeoordeling die jaarlijks wordt opgesteld.  

Overzicht beheersmaatregelen 
vanuit kwaliteitsraad 

Directiebeoordeling 

Kwaliteitsjaarverslag 

Zorgplannen van de cliënt 

 

In het boekjaar 2018 zal op onderdelen die hieronder nog niet uitgewerkt zijn aandacht worden 

besteed worden.  Daarbij is het van belang dat we de risicoanalyse jaarlijks opnemen in de PDCA-

cyclus. De financiële risico’s zijn reeds onderdeel van de jaarlijkse PDCA en hierover wordt ook 

periodiek gerapporteerd.  

 

Hieronder is desamenvatting opgenomen van de  risicoanalyse:   

Categorieën Risico Maatregel Conclusie, voor 

zover mogelijk 

Strategische 

Risico’s 

Imagoschade  Open en transparantie 

 Kwaliteit van zorg (zie ook 

wet- en regelgeving) 

 Voldoende communicatie 

 Aandacht voor de 

medewerkers 

Cliëntervaring 2017 

> 8 

Positief 

inspectierapportage 

MTO in 2017 zeer 

positief 
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Categorieën Risico Maatregel Conclusie, voor 

zover mogelijk 

 Datalekken  Intern is een stuk 

opgemaakt en besproken 

in MT en RvT over 

datalekken en de te 

nemen maatregelen 

Naar aanleiding  

hiervan worden in 

2018 externe 

controles worden 

uitgevoerd op 

beveiligingsmaatre-

gelen van onze 

systemen. Hiervoor 

zijn in de begroting 

2018 financiën 

gereserveerd  

Operationele 

Risico’s 

Processen zijn niet 

opgenomen in de PDCA 

 Vanaf 2017 worden/ zijn 

alle processen opgenomen 

in de PDCA 

Zie hiervoor onze A3 

systematiek, 

gerealiseerd 

 Geen duidelijke 

positionering voor wie, 

wat en in welke 

prijsklasse wordt 

gebouwd 

 Helder afgebakend, mede 

door marktonderzoek, 

bouwen tevens 

multifunctioneel en 

toekomstbestendig 

Risico is gemitigeerd 

door de 

maatregelen 

 Arborisico’s  Arborisico-inventarisatie 

en aanstellen preventie-

medewerker 

Inventarisatie is in 

2017 uitgevoerd. 

Begin 2018 wordt de 

preventiemedewer-

ker aangesteld.  

Financiële 

positie 

Niet voldoen aan de 

gestelde eisen van WFZ 

en banken inzake de 

aangegane langlopende 

leningen 

 Periode wordt bewaakt of 

Norschoten nog aan deze 

eisen voldoet en hierover 

wordt gerapporteerd 

Wij voldoen aan de 

gestelde eisen (zie 

hiervoor hoofdstuk 

bedrijfsvoering in dit 

jaarverslag) 

 Te laag eigen vermogen 

om de gedefinieerde 

risico’s op te vangen 

 In 2017 is op basis van 

risicoanalyse de norm 

voor het eigen vermogen 

ratio (EV/ Opbrengsten) 

op nieuw vastgesteld en 

bijgesteld naar 20,5%  

Wij voldoen aan de 

vastgestelde interne 

norm (zie hiervoor 

hoofdstuk 

bedrijfsvoering in dit 

jaarverslag) 

Financiële 

verslaglegging 

Niet voldoen aan de 

kaderregeling 

administratieve 

organisatie en interne 

controle voor financiële 

processen 

 Zie paragraaf rapportage 

interne controle 

Er kan worden 

geconcludeerd dat 

de administratieve 

organisatie en 

interne controle 

voldoen aan de 

daaraan te stellen 
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Categorieën Risico Maatregel Conclusie, voor 

zover mogelijk 

eisen 

 Kans op impairment 

Materiële vaste activa 

 Jaarlijkse beoordeling 

impairmentberekening 

 Hoofdlocaties in eigendom 

en externe locatie worden 

gehuurd 

 Bij uitbreiding opstellen 

businesscase en 

risicoanalyse 

Er kan worden 

geconcludeerd dat 

er geen impairment 

afboeking hoeft 

plaats te vinden 

ultimo 2017 

 Frauderisico  Jaarlijks worden de 

frauderisico’s beoordeeld 

en de bijbehorende 

maatregelen en 

besproken in MT en RvT 

en indien nodig  wordt er 

actie ondernomen 

De jaarlijkse analyse 

heeft 

plaatsgevonden in 

2017 en is tevens 

besproken in de rvt. 

Dit heeft niet geleid 

tot andere 

maatregelen.  

Wet- en 

regelgeving 

Niet voldoen aan wet- en 

regelgeving 

 Er is een kwaliteitsraad 

aanwezig (inclusief 

bespreking in rvt) 

 Inspectiecontroles 

 Periodieke interne en 

externe controles 

 Rapportering in PDCA-

cyclus 

Besprekingen en 

rapporteringen 

hebben 

plaatsgevonden. In 

2017 heeft een HKZ- 

certificering 

plaatsgevonden en 

ons weer voor 3 jaar 

gecertificeerd 
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Rapportage interne controle 

 

Als werkplanthema van de afdeling EAD is onder andere: ‘aandacht voor interne controle en 

beheersing’. Dit mede in het licht van de kaderregeling administratieve organisatie en interne 

controle productieregistratie (controle) en de bouwprojecten. De accountant heeft in het najaar 

2017 de jaarlijkse interimcontrole uitgevoerd en tevens de controle op de productieregistratie voor 

zover dit voor de deugdelijke totstandkoming van de jaarrekening noodzakelijk is. Geconcludeerd is 

dat de interne beheersing van voldoende niveau is. 

Hieronder zijn voor de twee belangrijkste processen binnen Norschoten de interne 

controlebevindingen opgenomen.  

 

Productieproces: 

Het doel van dit interne controleplan is het periodiek toetsen (controleren) of de getroffen AO/IC -

maatregelen ter afdekking van de beheersdoelstelling worden uitgevoerd overeenkomstig de 

procedure.  

 
Per beheersdoelstelling wordt met kleuren een indicatie gegeven van de effectiviteit van de 

onderzochte maatregelen: 

 

 De maatregelen voldoen aan de te stellen eisen om de beheersdoelstellingen 

met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. 

 

 De maatregelen voldoen gedeeltelijk aan de te stellen eisen om de beheers-

doelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. Risico’s die 

daarmee samenhangen vormen echter geen directe bedreiging voor de vitale 

bedrijfsprocessen. Dat wil zeggen de maatregelen worden gedeeltelijk 

uitgevoerd. 

 

 De maatregelen voldoen niet aan de te stellen eisen om de beheers- 

doelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. Risico’s die 

daarmee samenhangen kunnen een bedreiging (gaan) vormen voor de vitale 

bedrijfsprocessen. Dat wil zeggen de maatregelen worden niet uitgevoerd. 

 

 

Uitkomsten: Samenvattende conclusie van de onderzochte beheersmaatregelen Wlz en 

subsidieregelingen en Wmo: 

 

 

Procesonderdelen omschreven in doelstellingen Conclusie 

1. Vaststellen van de juiste en volledige invoer van de cliëntgegevens en de  

 indicatiestelling 

   

2. Vaststellen van de juiste en volledige invoer van de cliëntproductieregistratie    

3. Voortgangsbewaking van de geleverde zorg    

4. Tijdige registratie    

5. Toerekening gerealiseerde verpleegdagen en behandelingsdagen aan de     
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Procesonderdelen omschreven in doelstellingen Conclusie 

 juiste periode 

6. Juiste, volledige en tijdige nacalculatie    

 

Geriatrische revalidatie: 

Om de juistheid en de volledigheid van de declaraties vast te stellen is interne controle uitgevoerd. 

Hieruit zijn geen onvolkomenheden gekomen.  

 

Er kan worden geconcludeerd dat de administratieve organisatie en interne controle rondom het 

productieproces (inclusief geriatrisch revalidatie) voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 

 

Proces lonen en salarissen: 

 

Samenvattende conclusie van de onderzochte beheersmaatregelen: 

Procesonderdelen Conclusie 

1. Mutaties van vaste gegevens personeel    

2. Tijdregistratie    

3. Mutaties van variabele gegevens personeel    

4. Loonberekeningen     

5. Loonbetalingen    

6. Beheer vaste gegevensbestand personeel    

 

Overige procesonderdelen: 

Procesonderdelen Conclusie 

Uitzendkrachten    

Meerkeuzesysteem    

Declaratie/ onkostenvergoedingen    

Vrijwilligers    

Autorisatie Beaufort (applicatiebeheer)    

 

Er kan worden geconcludeerd dat de administratieve organisatie en interne controle rondom het 

proces lonen en salarissen voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 
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Adviesraden 
 

Jaarverslag cliëntenraad 2017 

 

De gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Norschoten zijn in 2017 behartigd door de 

cliëntenraad. Dit gebeurde binnen het kader van de doelstellingen van Norschoten door het 

uitbrengen van adviezen, zoals bedoeld in de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen). Deze wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor adviesrecht of verzwaard 

adviesrecht van een cliëntenraad geldt. Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen 

over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 

 

Taak van de cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het 

bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen op beleidsniveau.   

(Wmcz, artikel 2: Instellingsbesluit cliëntenraad Verpleeghuis Norschoten) 

 

Medezeggenschap van de cliëntenraad 

De cliëntenraad overlegde en correspondeerde met de raad van bestuur. 

 

Ontwikkelingen en bezetting van de cliëntenraad 

Het werven van leden voor de cliëntenraad blijft een doorlopend punt van aandacht. De wens is om 

vanuit elke locatie een afvaardiging te hebben in de cliëntenraad. Via digitale nieuwsbrieven, de 

website, flyers en familieavonden is aandacht besteed aan de vacatures. Ook zijn er brieven naar de 

cliënten en contactpersonen gestuurd. Inmiddels is de heer H. Verheij als nieuw lid benoemd.   

 

In het jaar 2017 zijn er 3 leden afgetreden:  

 mevrouw Ter Maaten ( contactpersoon Drostendijk, woning 4) 

 mevrouw Geurts ( contactpersoon locatie Kweekweg, woning 11) 

 mevrouw Van Ark ( contactpersoon locatie Elspeet). 

 

Samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2017 

De heer J.J. Timmer   voorzitter en contactpersoon voor locatie Putten  

De heer A. van Beek   lid contactpersoon locatie Elim  

De heer H. Verheij   lid contactpersoon locatie dagbehandeling De Valk  

Mevrouw E. Veldhuyzen  kandidaat-lid contactpersoon locatie dagbehandeling Elspeet 

Ondersteuning cliëntenraad: 

Mevrouw H. van Valkengoed  ambtelijk secretaris cliëntenraad    

 

Overlegvergaderingen en contacten met de raad van bestuur 

In 2017 vonden er zeven gezamenlijke overlegvergaderingen plaats door de cliëntenraad. Hieraan 

nam ook de bestuurder deel. Voorafgaand aan de gezamenlijke vergaderingen was er overleg over 

de invulling van de agenda. De overlegvergaderingen zijn incidenteel bijgewoond door een 

beleidsadviseur. Het is gebruikelijk dat een keer per jaar een lid van de raad van toezicht de  
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overlegvergadering bijwoont. Meestal is dit een lid van de raad van toezicht die door de cliëntenraad 

is benoemd in de raad van toezicht.  

 

De raad van bestuur heeft de cliëntenraad over een aantal onderwerpen om (verzwaard) advies 

gevraagd. De cliëntenraad heeft desgevraagd hierover advies gegeven en de raad van bestuur heeft 

de adviezen - voor zover mogelijk in goed overleg met de cliëntenraad - overgenomen. Ook heeft de 

cliëntenraad een ongevraagd advies aan de raad van bestuur gegeven. In dit ongevraagde advies 

verzocht de cliëntenraad de medezeggenschapstructuur cliënten te actualiseren. De raad van 

bestuur gaf aan dat de cliëntenraad eerst op volle sterkte vertegenwoordigd moet zijn, voordat het 

advies kan worden opgevolgd. 

 

Onderwerpen overlegvergaderingen 

Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest in de overlegvergaderingen: 

 

Financiële en strategische ontwikkelingen en jaarplannen   

Advisering en bespreking ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen jaar, 

periodieke  directierapportages en de begroting voor het komende jaar, ieder kwartaal de actuele 

jaarplannen van de bestuurder en de managers (deze vormen samen het managementteam) en het 

strategisch meerjarenplan en de bijbehorende businesscase. 

 

Verschillende inhoudelijke onderwerpen:  

 kwaliteitskader / eisen verpleeghuiszorg 

 MIVA- voorzieningen locatie Putten 

 wateroverlast locatie Putten 

 klimaatbeheersing locatie Kweekweg 

 voorstel toezicht: implementatie sfeermaker 

 indicatiestelling 

 ontwikkelafspraken zorgkantoren 

 informatieverstrekking inzake interviews cliënttevredenheid (Zorgkaart Nederland) 

 bekostiging recreatieve activiteiten en servicepakketten 

 brandveiligheid 

 cliëntportaal inzake cliëntinzage zorgdossier 

 bestedingsplan gelden ‘ Waardigheid en trots’ 

 crisisplan cyberincident 

 

PR-zaken 

 Aandacht voor vele nieuwe cliënten door - in samenwerking met Stichting Vrienden van 

Norschoten - een welkomstgeschenk aan te (laten) bieden aan cliënten die langdurige 

intramurale zorg ontvangen van Norschoten. 

 Aandacht voor alle cliënten door het aanbieden van een verjaardagskaart.  

 Zowel in het Norschotenieuws als op de website van Norschoten verschijnt berichtgeving over 

inhoudelijke zaken en de werving van  nieuwe leden. 

 Waar mogelijk laten de leden zich zien op de locaties tijdens familiebijeenkomsten.  
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De voorzitter was betrokken bij de selectieprocedure van een nieuwe manager zorg en welzijn en 

een geestelijk verzorger. Het is goed te ervaren dat zowel diverse medewerkers als vrijwilligers van 

Norschoten het werk van de cliëntenraad ondersteunen, hiervoor is de raad hen zeer erkentelijk. 

In het afgelopen jaar is het niet noodzakelijk geweest gebruik te maken van de commissie van 

vertrouwenslieden en zijn de contacten tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur in goede 

harmonie verlopen; er is goede uitwisseling geweest van informatie en gedachtegoed.  

De raad van bestuur heeft vastgesteld dat de cliëntenraad zijn verplichtingen jegens de cliënten, 

zoals neergelegd in de wet en de samenwerkingsovereenkomst, nakomt.  

 

Zorginkoop 2017 

De zorgkantoren Menzis en Zilveren Kruis hebben met Norschoten ontwikkelafspraken gemaakt. 

Deze afspraken gaan over de manier waarop de zorgaanbieder de zorg voor de cliënten gaat 

verbeteren. De zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorgaanbieders en de cliëntenraad bij het 

inkopen van zorg met elkaar in gesprek zijn. De cliëntenraad was in 2017 betrokken bij het opstellen 

van ontwikkelafspraken. De voorzitter vertegenwoordigde de cliëntenraad tijdens deze afspraken. De 

ervaring is dat de rol van de cliëntenraad professionele medezeggenschap vereist. 

 

Scholing 

De voorzitter van de cliëntenraad heeft verschillende congressen en bijeenkomsten namens de 

cliëntenraad bijgewoond. Bij de zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis zijn er twee bijeenkomsten 

voor cliëntenraden Verpleging & Verzorging bezocht. Vanuit het programma Waardigheid en trots 

zijn twee congressen bijgewoond. Daar werden de thema’s kwaliteitskader en zorginkoop besproken. 

Ook was de voorzitter aanwezig op de informatiebijeenkomst van Waardigheid en trots over het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

Om de kennis van de cliëntenraad te verbreden volgt de ambtelijk secretaris een opleiding bij NCZ. 

 

Algemene vergadering  

In november was de cliëntenraad vertegenwoordigd in een vergadering met de raad van toezicht, de 

raad van bestuur en de ondernemersraad, waarbij onder andere de taken van de raad van toezicht 

op de agenda stonden. Met de aanwezigen is hier uitvoerig aandacht aan besteed.  

 

Jaarverslag 2016 

De raden hebben zich gepresenteerd met hun  jaarverslag  in de jaarverantwoording 2016, deze 

jaarverantwoording  is via de website van Norschoten gepubliceerd.  

 

Activiteiten gericht op individuele cliënten en contactpersonen 

In samenwerking met vrijwilligers en medewerkers wordt er een felicitatiekaart aan elke cliënt van 

Norschoten die jarig is, verstuurd. 

Ook ontvangt elke cliënt die langdurig wordt opgenomen in samenwerking met vrijwilligers en 

medewerkers een persoonlijke attentie. In januari 2018 wordt hiervoor een nieuwe actie opgestart. 

Om meer bekendheid aan de cliëntenraad te geven zijn er verschillende familieavonden door de 

leden bezocht. 
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Ondersteuning cliëntenraad 

De cliëntenraad wordt met personele en materiële middelen vanuit de organisatie ondersteund. 

Voorbeelden: 

 ondersteuning door een ambtelijk secretaris voor onder andere het notuleren van de 

overlegvergaderingen van de cliëntenraad en het verzorgen van de correspondentie 

 de financiën voor de cliëntenraad worden via locatie Klaverweide van Norschoten geregeld 

 vergader- en kopieerfaciliteiten 

 verzending van correspondentie 

 ondersteuning bij het kopieerwerk en mailing 

 een eigen e-mailadres: clientenraad@norschoten.nl 

 ruimte in de (digitale) nieuwsbrieven en op de website www.norschoten.nl. 

 

Samenwerken geeft ruimte voor nieuwe initiatieven 

De cliëntenraad heeft ook dit jaar kansen benut in het nauwer samenwerken met medewerkers en 

vrijwilligers van Norschoten. Daarbij is ook het meedenken van medewerkers en leidinggevenden 

relevant rond het doorlopende proces van werving van leden. 

 

In het belang van het project’ Waardigheid en trots’ neemt de voorzitter deel aan de projectgroep 

netwerkberaad en houdt daarbij de belangen van de cliënten in het oog. De cliëntenraad ziet het 

komende jaar vol enthousiasme tegemoet en heeft onder andere als doel de wijzigingen die de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)  voorschrijft samen met het bestuur te 

implementeren binnen de organisatie van Norschoten. Ook staat aankomend jaar het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg regelmatig op de agenda. 

 

Jaarverslag ondernemingsraad 

 

Uitgangspunten  

Ons eerste uitgangspunt is dat we als OR gekozen zijn uit en door de medewerkers van Norschoten. 

Ten tweede gaan we er van uit dat we als OR een autonome en gelijkwaardige positie ten opzichte 

van de raad van bestuur hebben. Tot slot is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) onze leidraad. 

 

Waarom doen we wat we doen  

We willen als OR op een positief-kritische manier  bijdragen aan de belangenbehartiging van alle 

medewerkers binnen de organisatie. Een organisatie die (financieel) gezond is, waarin het voor 

medewerkers prettig werken is en waarbij de behoefte van de medewerkers een continue factor in 

de beleidsontwikkeling is. De onderwerpen die de OR behandelt, worden dan ook beoordeeld aan de 

hand van deze criteria. 

Hierbij moet nog opgemerkt worden dat we als ondernemingsraad steeds streven naar een zo groot 

mogelijke invloed op de onderwerpen die op onze agenda staan.  
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Samenstelling OR per 1 januari 2017 

De ondernemingsraad is op 1 januari 2017 met elf leden aan een nieuwe zittingstermijn van vier jaar 

begonnen; waarbij in overleg met de bestuurder een lid het eerste jaar niet actief  is geweest. 

 

Naam Functie Kiesgroep 

Melia Hazeleger, 

voorzitter 

EVV-er  Zorg en welzijn overige locaties 

Romy Hoijtink, secretaris      

Adrie van de Giessen 

Gerlotte Grevengoed 

Marketing- en communicatieadviseur  

Verpleegkundige  

EVV-er Dagbehandeling 

Bedrijfsbureau 

Zorg en welzijn Kweekweg 

Zorg en welzijn overige locaties 

Gerjanneke Koeslag 1e medewerker interne dienst KBC, revalidatie en facilitair 

Jolanda Kuipers (per 01-

12-2017) 

Verzorgende IG  Algemeen 

Marga Merkus Welzijnsbegeleider Zorg en welzijn Klaverweide en 

Drostendijk 

Mirjam Plaisier Fysiotherapeut Algemeen 

Anneke Slomp Fysiotherapeut KBC, revalidatie en facilitair 

Joke Twigt Verpleegkundige hospice Zorg en Welzijn Kweekweg 

Rafaella Porcu Welzijnsbegeleider Zorg en Welzijn Kweekweg 

Teunie Wolswinkel Ambtelijk secretaris OR - 

 

In mei heeft het OR-lid Amanda Cooiman onze organisatie verlaten. Voor de daardoor ontstane 

vacature werden 13 november verkiezingen gehouden. De OR is actief naar alle locaties gegaan om 

stemmen op te halen. Dit heeft een mooi effect gehad: in totaal zijn er 158 geldige stemmen 

uitgebracht.  

  

Overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder 

De OR en de bestuurder bespreken met elkaar de gang van zaken binnen de organisatie in de 

overlegvergadering (OV). In 2017 zijn er negen bijeenkomsten geweest. Hierbij was ook  Anieta 

Scholten, hoofd PO&O, aanwezig.  

Een greep uit de onderwerpen die werden behandeld:  

 

Kaders kanteling werktijden 

Zoals in het jaarverslag van 2014 vermeld, zijn we(nog) steeds op zoek naar mogelijkheden en 

middelen die kunnen bijdragen aan het verminderen van werkdruk en stress op de werkvloer. De 

huidige CAO biedt ons daar een perfect kans voor met de Kanteling Werktijden (artikel 5.1A). Al sinds 

de start van 2016 zijn we bezig om ons voor te bereiden op de invoering van het zelfroosteren dat we 

in het kader van de Kanteling Werktijden in 2018 in de hele organisatie gaan invoeren. De 

inpasbaarheid van deze kaders in het nieuwe personeelsplanningssysteem (dat medio 2018 

operationeel wordt) hebben het laatste kwartaal van 2017 nog voor veel afrondend overleg gezorgd. 

Met de ondertekening van de overeenkomst Kanteling Werktijden op 21 december 2017 is de 

overeenkomst Kanteling Werktijden door bestuurder en voorzitter OR ondertekend.  

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

De OR heeft ingestemd met de aanvraag om Effectory als uitvoerend bureau te kiezen voor het 
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uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Een OR-lid maakte deel uit van de 

werkgroep en heeft zo meegedacht over de te stellen vragen aan medewerkers. De OR volgt het 

komende jaar de resultaten en de plannen van aanpak om gewenste verbeteringen door te voeren. 

 

Stoc-rapport 

Binnen Norschoten wordt al enige tijd een kerntakendiscussie gevoerd. Het doel is optimale 

aansluiting van teamsamenstellingen qua functies en opleiding bij onder andere: cliëntengroepen en 

hun behoeften, kleinschalig wonen, inkoopeisen zorgverzekeraar, wet- en regelgeving, visie/missie 

Norschoten en leerinfrastructuur. In de praktijk zijn knelpunten  gesignaleerd,  waardoor de 

kerntakendiscussie stagneert. Bureau Stoc heeft voor Norschoten een knelpuntenanalyse gemaakt. 

De presentatie van de resultaten van het ‘STOC’-onderzoek is door de OR bijgewoond en met de 

bestuurder is het plan van aanpak besproken. Regelmatig wordt nu de voortgang van de uitvoering 

doorgenomen. 

 

Strategienotitie  

Op verzoek van de bestuurder heeft de OR een advies uitgebracht over de strategienotitie. De OR 

begrijpt en onderschrijft de keuze die gemaakt is in het kader van het strategisch beleid voor de 

komende 1,5 jaar. De OR heeft onder andere geadviseerd om prioriteit te geven aan het lager leggen 

van verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Ook is het advies gegeven om de voorgestelde 

positie van twee teams te heroverwegen. 

 

Bedrijfsarts/arbodienst 

Nieuwe privacywetgeving is de aanleiding geweest om opnieuw naar de werkwijze rondom de 

consulten van de bedrijfsarts te kijken. Omdat ook het contract met de huidige bedrijfsarts eindigde, 

is de OR het laatste kwartaal actief betrokken geweest bij de keuze voor een nieuwe arbodienst en 

keuze bedrijfsarts. Ook de nieuwe werkwijze is binnen de OR besproken. De OR verwacht begin 2018 

instemming te kunnen verlenen om een contract aan te gaan met de voorgestelde arbodienst. 

 

Deelname selectiegesprekken 

De OR is betrokken geweest bij de selectie van een externe vertrouwenspersoon en nieuwe manager 

zorg en welzijn.  

 

Naast deze onderwerpen is ook gesproken over de maandelijkse ziekteverzuimoverzichten, het 

rapport van de Inspectie gezondheidszorg en de externe auditor, de kwartaalrapportages, 

kolfruimtes, regeling werving – selectie en aanstelling, nieuwe functie ‘sfeermaker’.  

 

Het dagelijks bestuur van de OR, bestaande uit de voorzitter en de secretaris, heeft tussen de 

overlegvergaderingen door een informeel overleg met de bestuurder over de gang van zaken. 

 

Bovengenoemde onderwerpen zijn ook in de ondernemingsraadsvergaderingen aan de orde 

geweest. De ondernemingsraad is hiervoor 17x bijeen gekomen. 

 

Onderdeelcommissie Veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) 

In 2017 heeft de VGW-commissie 1x om tafel gezeten met het hoofd PO&O. Onderwerpen die in 

deze commissie worden besproken zijn onder andere: Invoering functie preventiemedewerker, 
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medewerkerstevredenheidsonderzoek, beleid zwangerschap en kolfruimte, nieuwe bedrijfsarts, 

meldingen incidenten medewerkers, training agressie.  

Vanuit de OR neemt OR-lid Gerlotte Grevengoed deel aan de vergaderingen van de arbocommissie. 

Scholing 

De OR heeft in 2017 tweemaal een tweedaagse training gevolgd. Naast de vaste trainingsonderdelen 

(gang van zaken bij Norschoten, Wet op de ondernemingsraden en OR-vaardigheden) hebben we 

aandacht besteed aan presentiescholing, weging van belangen, invulling overleg tussen dagelijks 

bestuur en bestuurder, vernieuwende medezeggenschap en contact met de achterban. 

 

Informatie achterban 

De OR geeft regelmatig in de wekelijkse medewerkersnieuwsbrief een kort overzicht van 

onderwerpen die op de agenda staan. De verslagen van de overlegvergaderingen worden op intranet 

geplaatst. De OR-verslagen worden ter kennisgeving aan de bestuurder verstrekt. 

 

Raad van toezicht 

Met de raad van toezicht is afgesproken dat eenmaal per jaar een afvaardiging van de RvT op de 

overlegvergadering wordt uitgenodigd. Ook zal eenmaal per jaar het  rvt-lid dat op voordracht van de 

ondernemingsraad zitting heeft in de RvT worden uitgenodigd in de ondernemingsraadvergadering. 

Mevrouw Leertouwer, voorzitter van de RvT én rvt-lid op voordracht van de OR heeft op 20 maart 

een informatief gesprek gehad met de voltallige OR. 

De OR waardeert  het bijzonder dat de raad van toezicht tegemoet komt aan de wens van de 

ondernemingsraad om het contact tussen beide gremia te intensiveren.  

 

Jaarverslag vrijwilligersraad 

 

Algemeen 
De vrijwilligersraad (VR) is een formeel overlegorgaan met een eigen reglement. Zij werkt samen met 

de raad van bestuur. De belangen van de vrijwilligers van Norschoten zijn in 2017 behartigd door de 

vrijwilligersraad. Dit gebeurde door het meepraten met en het  adviseren van de bestuurder, over 

het ontwikkelen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. 

 

De VR heeft als taak om voorwaarden te scheppen voor het optimaal kunnen functioneren van de 

vrijwilligers. Dit werd onder andere gedaan door aandacht te besteden aan 

deskundigheidsbevordering, goed inwerken van nieuwe vrijwilligers en duidelijk zijn over de 

verantwoordelijkheden. 

Daarnaast werd er toezicht gehouden op het vrijwilligersbeleid, zoals verantwoordelijkheid en 

onkostenvergoeding van chauffeurs bij het vervoer van cliënten en de rechtpositie van vrijwilligers. 

 

De samenstelling van de VR per 1 januari 2017 

De raad bestond uit 11 leden. 

Jannie Everhardus: voorzitter en afgevaardigde van locatie de Klaverweide 

Wim Bussink: afgevaardigde van locatie de Klaverweide 

Erika Geijter-Hazeleger:                      afgevaardigde van de dagbehandelingen 

Rineke Hendriksen-Riksen:                      afgevaardigde van Klaverweide 
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Henriette de Wit:                                  afgevaardigd van locatie  Drostendijk 

Maartje van Essen:                         afgevaardigde van locatie Garderen 

Lida Hoogewerf:                                  afgevaardigde van de Hospice 

Theo Schothuis:                                     afgevaardigde van de Klaverweide/ facilitair 

Betty Dokter:                                       afgevaardigde van de Kweekweg 

Miranda van de Bor:                            afgevaardigde van locatie Kootwijkerbroek 

Gea Dijkgraaf:                                         afgevaardigde van locatie Elspeet. 

 

De maximale zittingsduur bedraagt momenteel twee perioden van drie  jaar.  

Vanwege het behouden van deskundigheid was de VR blij dat Lida Hoogerwerf heeft besloten nog 

een nieuwe periode bij te tekenen en Wim Bussink heeft aangegeven nog 1 jaar lid van de 

vrijwilligersraad te willen blijven 

 

In het verslagjaar heeft de VR afscheid genomen van: 

 Jannie Everhardus: voorzitter van de raad 

 Miranda van de Bor: Kootwijkerbroek 

 Gea Dijkgraaf: Elspeet 

 Rineke Hendriksen: Klaverweide. 

Alle leden hartelijk dank voor hun inzet!  

 

Nieuwe voorzitter: Ellen Nijsse, per 1 juni 2017  

Ellen heeft van 2003 -2015 in Norschoten gewerkt, als projectcoördinator en later als hoofd 

dagbehandelingen en de verpleegunit in Garderen. Na een goede inwerkperiode door Jannie is zij 

aan deze taak begonnen. 

 

In de vergadering van december was Riek Schut aanwezig. Riek bezocht de vergadering om te kijken 

of zij lid van de VR wilde worden. Aan het eind van de vergadering gaf zij aan de vergadering positief 

en zinvol te vinden. Riek gaat de locatie Kootwijkerbroek vertegenwoordigen. 

 

Nieuwe leden: Het doel is dat alle locaties vertegenwoordigd zijn in de VR. Omdat binnen  

Norschoten ook veel jonge vrijwilligers werkzaam zijn, is de VR een wervingsactie gestart voor een 

afvaardiging van de jonge vrijwilligers en daarnaast voor de locaties: Klaverweide, Elspeet en Putten. 

Aan het eind van dit verslagjaar heeft een van de jonge vrijwilligers, Lysanne Baks,  zich aangemeld. 

 

Aantal vergaderingen  

De vrijwilligersraad kwam vier keer bij elkaar. Tevens was een afvaardiging van de raad aanwezig bij 

het gezamenlijk overleg met de raad van toezicht, de bestuurder, ondernemingsraad, cliëntenraad en 

de leidinggevenden.  

 

Overleg vrijwilligersraad met de bestuurder 

Bij het aantreden van de nieuwe voorzitter was er een kennismakingsgesprek met de bestuurder, 

Karin Breuker. Ook werd de ondersteuning van de VR door het managementsecretariaat besproken. 

Vanwege de grote werkbelasting van het secretariaat en een nieuw beleid betreffende het notuleren 

van verschillende vergaderingen werd afgesproken, dat de VR voortaan zelf de notulen maakt. Deze 

verandering wordt in het nieuwe jaar geëvalueerd. 
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Betty Dokter heeft aangegeven de vergaderingen te willen notuleren. 

De bestuurder heeft het reguliere  overleg met de VR gedelegeerd naar het hoofd welzijn en 

vrijwilligers, Geke Vrijen. Deze samenwerking verloopt constructief en plezierig. In dit overleg is goed 

te merken dat het welzijn van de vrijwilligers en de voorwaarden waaronder zij werken, een groot 

goed zijn binnen Norschoten. 

 

Contact achterban 

Dit gebeurt op locatie door de leden van de vrijwilligersraad. Het blijkt, dat het onderhouden van 

contact niet altijd gemakkelijk is, vanwege het feit dat veel vrijwilligers hun collega’s niet regelmatig 

zien. Om te weten wat er bij de vrijwilligers als groep leeft en speelt, worden de notulen van de 

bijeenkomsten van de contactpersonen vrijwilligers, besproken op de vergaderingen. 

Op officiële gelegenheden proberen de leden van de raad zoveel mogelijk aanwezig en zichtbaar te 

zijn. 

 

Profilering VR 

2017 stond in het teken van het profileren van de raad.  

Dit gebeurde onder andere door: 

1. het opstellen van een korte notitie waarin de taken en de rol van de raad werden genoemd. Deze 

notitie wordt in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd 

2. het ophangen van een foto van de leden van de VR op alle locaties, met een telefoonnummer 

voor  de bereikbaarheid 

3. bekendmaking in de nieuwsbrief voor vrijwilligers, dat de vergaderingen openbaar zijn en 

uitnodiging om een vergadering bij te wonen 

4. het schrijven van een stukje in de nieuwsbrief over het werk van de vrijwilligersraad. 

In 2018 zal de profilering voortgezet worden, zodat de raad zichtbaarder wordt in de organisatie en 

alle vrijwilligers weten dat er een officiële raad is die opkomt voor hun belangen. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Het hoofd welzijn en vrijwilligers en de voorzitter bezochten in oktober een studiedag ‘Zorgen met 

vrijwilligers’. Ook waren veel leden van de raad aanwezig op het zeer leerzame 

vrijwilligerssymposium, georganiseerd door Norschoten. 

De voorzitter heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de VR te profileren. 

 

 Onderwerpen die besproken zijn gedurende de vergaderingen 

 Taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers 

 Scholing voor vrijwilligers: welke onderwerpen spreken aan, hoe kun je scholing het beste 

organiseren 

 Informatiemap vrijwilligers 

 Vrijwilligersverwenuitje 

 Attentiebeleid vrijwilligers - voortgang in 2018 

 Kwaliteitsraad Norschoten, financiële verantwoording 2016 en tussentijdse cijfers van 2017 (gast: 

Karin Breuker) 

 Medische keuring vrijwillige chauffeurs 

 Profilering van de vrijwilligersraad 

 Notitie betreffende de rol en taak van de vrijwilligers 
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 Vrijwilligerssymposium 

 Werven ‘sfeermakers’ 

 Juridische aspecten van het vrijwilligersbeleid (gast Geke Vrijen) 

 Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek – uitvoering  in 2018 

 

De vrijwilligersraad ziet het komende jaar positief tegemoet. Zij gaat door met het profileren van de 

raad en het vertegenwoordigen van alle vrijwilligers. 

 

Acties voor 2018 zijn: 

 Werven van nieuwe leden, zodat alle locaties een vertegenwoordiger hebben 

 Aanpassen reglement vrijwilligersraad 

 Attentiebeleid vrijwilligers 

 Onkostenvergoeding vrijwilligers 

 Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 
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Jaarverslag raad van toezicht 2017 
 

Algemeen 

De raad van toezicht (RvT) heeft negen reguliere vergaderingen belegd. In alle vergaderingen was de 

raad van bestuur aanwezig. In de april vergadering was ook de accountant aanwezig. Ter 

voorbereiding van de vergaderingen vond steeds een vooroverleg plaats tussen de voorzitter en 

secretaris van de RvT en de raad van bestuur van Norschoten. Het managementsecretariaat heeft 

daarbij zeer gewaardeerde ondersteuning geleverd.  

 

Speerpunt 1: stabiele organisatie en toekomstgericht beleid 

Het verslagjaar werd gekenmerkt door langdurige ziekte in het managementteam. Naast de 

aansturing van het managementteam gaf de raad van bestuur ook rechtstreeks leiding aan 

medewerkers. De RvT heeft regelmatig met de raad van bestuur gesproken over de inzet van interim-

managers, de vervanging en versterking van het management en het uitzetten van de strategische 

kaders voor de komende jaren. Er is de nodige prioriteit gegeven aan de aanstelling van interim-

managers. De doorgevoerde organisatorische wijzigingen hebben als doel dat de raad van bestuur 

voluit als raad van bestuur kan fungeren en extra ruimte krijgt om zowel intern als extern verder 

vorm en inhoud te geven aan het strategische beleid. Tegelijk heeft de RvT gestimuleerd om waar 

mogelijk verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen.  

In het belang van de organisatie, en in overeenstemming met de governancecode, heeft de RvT in 

overleg met de raad van bestuur een protocol opgesteld in geval van langdurige afwezigheid van de 

raad van bestuur.  

 

Speerpunt 2: professionalisering 

1. Zoals aangekondigd heeft de RvT in het verslagjaar 2017 verdere stappen gezet om te 

professionaliseren. Als eerste stap heeft de RvT onder begeleiding van een externe deskundige 

een reflectie- en evaluatiebijeenkomst georganiseerd. Op basis van het huidige functioneren van 

de RvT is een actieplan opgesteld. Daarnaast hebben de leden deelgenomen aan 

deskundigheidsbevorderende activiteiten. 

2. Het werken met commissies is verder uitgebouwd. De RvT kent nu de volgende commissies:  

a. commissie financiën, leden zijn de heren E. Kas en E.L. Floor  

b. commissie kwaliteit en veiligheid, leden zijn mevrouw T.C. van Amerongen en de heren 

J.A. Peters en O. Reitsema 

c. commissie ICT/databeveiliging, leden zijn de heren A. Lassche en O. Reitsema. 

d. remuneratiecommissie, leden worden op ad-hoc-basis benoemd, bij voorkeur met 

deelname van de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. 

3. De contacten met de organisatie zijn versterkt door een bezoekronde aan verschillende locaties. 

Dit geeft de RvT een beter beeld van wat er speelt op de locaties.  

4. Met ingang van 2017 is aan de leden van de RvT een financiële honorering toegekend, die recht 

doet aan de toegenomen verantwoordelijkheden. 

5. De statuten van de stichting zijn geactualiseerd. 

 

Speerpunt 3: toezichthoudende taak 

De RvT heeft periodiek kennisgenomen van de lopende zaken, vooral via financiële en 

organisatorische rapportages, jaarstukken met toelichting van de accountant, mondelinge toelichting 
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van de raad van bestuur op de gang van zaken, notulen van overlegvergaderingen OR, CR en VR, 

maar ook via de contacten die de rvt-leden onderhouden in en buiten de organisatie.  

 

De belangrijkste punten op de RvT agenda waren: 

 Overleg over het strategische plan voor de middellange termijn. 

 Volgen van ontwikkelingen in de huisvesting.  

 Het bespreken van de rapportage van de commissie kwaliteit- en veiligheid. 

 Het bespreken van ICT en databeveiliging. De risico’s van niet-beschikbare systemen (al dan niet 

als gevolg van een hack) en het te maken hebben met een datalek zijn groot. Daarnaast is de 

wetgeving voor persoonsgegevens (AVG, mei 2018) belangrijk om tijdig aan te voldoen.  

 Het volgen van de ontwikkelingen in de intra- en extramurale verpleeghuiszorg. Met name de 

projecten van Norschoten in het kader van het programma  Waardigheid en trots worden 

intensief gevolgd en in de rvt-vergadering besproken. Hiervoor worden regelmatig medewerkers 

van Norschoten uitgenodigd in de RvT-vergaderingen.  

 Diverse leden van de RvT hebben zich vanuit hun specifieke expertise regelmatig als klankbord 

opgesteld voor de raad van bestuur en het managementteam. 

 Goedkeuring jaarstukken 2016 en de begroting 2018.  

 Bespreken en vaststellen van de jaarlijkse:  

o frauderisicoanalyse  

o WNT-analyse.  

 

De RvT kende in 2017 geen vacatures en er zijn geen leden herbenoemd. Gezien het reglementair 

aftreden en niet herbenoembaar zijn van twee RvT-leden is in het verslagjaar de procedure gestart 

voor het werven van nieuwe rvt-leden aan de hand van een profielschets.  

 

Met de raad van bestuur wordt een keer per maand over de algemene gang van zaken gesproken. In 

de maand maart is een tussentijdse evaluatie gehouden met de raad van bestuur. In de maand 

december heeft de reguliere evaluatie met de raad van bestuur plaatsgevonden. Hiervoor is beide 

keren eerst 360 graden feedback vanuit diverse geledingen in de organisatie opgehaald. De 

evaluatiegesprekken kenmerken zich door een open sfeer waarin het functioneren van de raad van 

bestuur wordt besproken. De RvT is zeer tevreden over het functioneren van de raad van bestuur, de 

door de organisatie bereikte resultaten en de gezonde financiële positie.  

 

Een gemeenschappelijke vergadering werd belegd met de ondernemingsraad, cliëntenraad, 

vrijwilligersraad, managementteam, bedrijfsbureau en leidinggevenden zorg en welzijn. Thema’s van 

deze vergadering waren: 

 de taak van de RvT 

 Mind the Gap-innovatie. 

  

Een van de instructies in de governancecode is dat de leden in de jaarlijkse verantwoording van de 

zorgorganisatie inzicht geven in de door hen uitgeoefende nevenfuncties. Dit geldt zowel voor de 

raad van bestuur als voor de raad van toezicht. Hieronder is de samenstelling en de nevenfuncties 

van de raad van toezicht vermeld. De naam, functie en nevenfuncties van de raad van bestuur staan 

op pagina 14 vermeld. 
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Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2017: 

 

Naam Functie M /V Nevenfuncties  

T.C. van Amerongen – 

Leertouwer 

Voorzitter V Niet van toepassing 

E. Kas Vice 

voorzitter 

M  Ouderling – kerkrentmeester / secretaris college 
van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente van 
Barneveld  

 Penningmeester CDA Barneveld 

A. Lassche Secretaris M  Voorzitter Plaatselijk Belang in combinatie met 

Raad van Participanten Kulturhus Kootwijkerbroek 

 Secretaris Stichting Vrienden van Norschoten 

 Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Barneveld 

 Mentor Studentenkring Solidamentum 

E.L. Floor Lid M Lid financiële commissie ds. Fraanjeschool 

J.A. Peters Lid  M  

J.J.H. Post Lid M Lid Rotary Barneveld 

O. Reitsema Lid M Schuldhulpmaatje  

 

 

Slotconclusie 

De RvT heeft in het verslagjaar in een sfeer van wederzijdse verbondenheid tussen raad van bestuur 

en RvT het toezicht kunnen uitoefenen. Een taak die is gericht op de continuïteit van kwalitatief -

hoogwaardige christelijke zorg in de regio en een evenwichtige toekomstbestendige financiële 

bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de RvT invulling gegeven aan haar rollen als werkgever en klankbord 

voor de raad van bestuur.  

 

Het jaar 2017 kan worden gekenmerkt als een intensief jaar, waarin er stappen gezet zijn zowel in de 

organisatie als in de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Hierbij staat het belang voorop 

van goede en christelijke zorg in Barneveld en omgeving. Met dankbaarheid kijkt de RvT op het 

afgelopen jaar terug. De RvT is nieuwe jaar ingegaan met vertrouwen op en in afhankelijkheid van 

Gods zegen. 

 

 

Vastgesteld d.d. 17 april 2018 

 

 

 

 

T.C. van Amerongen - Leertouwer   A. Lassche 

Voorzitter      Secretaris 

 

 

 

 



DEEL III

JAARREKENING



III.1   Balans per 31 december 2017 (na resultaat bestemming)

ACTIVA PASSIVA

31 december 2017 31 december 2016 31 december 2017 31 december 2016

€ € € € € € € €

Vaste activa Eigen vermogen

Immateriële vaste activa 1. -               -               Kapitaal 8. 893              893              

Materiële vaste activa 2. 26.026.822  27.508.165  Bestemmingsfonds 9. 5.559.557    4.721.795    

Financiële vaste activa 3. 343.755       359.290       Bestemmingsreserves 10. 232.894       281.580       

26.370.577  27.867.455  

5.793.343    5.004.268    

Vlottende activa Voorzieningen 11. 168.705       89.425         

Vorderingen en overlopende activa 4. 1.293.715    1.404.516    Langlopende schulden 12. 24.258.807  25.386.464  

Onderhanden werk/ DBC 5. 229.422       235.828       

Vordering uit hoofde van 

financieringstekorten 6. 838.436       217.532       

Liquide middelen 7. 5.491.932    5.047.492    Kortlopende schulden en 

7.853.505    6.905.368    overlopende passiva

Schulden aan kredietinstellingen 13. -               

Overige kortlopende schulden en 

overlopende passiva 14. 4.003.226    4.292.666    

4.003.226    4.292.666    

Totaal 34.224.082  34.772.823  Totaal 34.224.082  34.772.823  
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III.2   Resultatenrekening over 2017

2017 2016

€ € € €

Bedrijfsopbrengsten:

Wettelijk budget voor aanvaardbare 

kosten (incl correcties voorgaande jaren) 16. 21.393.661   20.385.582   

Opbrengsten zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning 17. 4.248.825     3.959.666     

Overige bedrijfsopbrengsten 18. 1.934.610     1.790.187     

Som der bedrijfsopbrengsten 27.577.096   26.135.435   

Bedrijfslasten:

Personeelskosten 19. 18.579.098   17.285.748   

Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 20. 1.985.261     1.936.022     

Overige bedrijfskosten 21. 5.209.412     4.887.116     

Bijzondere lasten 22. 145.292        548.868        

Som der bedrijfslasten 25.919.063   24.657.754   

Bedrijfsresultaat 1.658.033     1.477.681     

Financiële baten en lasten 23. 868.957-        910.135-        

RESULTAAT 789.076        567.546        
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III.3 Kasstroomoverzicht 

2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (exclusief bijzonder last) 1.658.033        1.477.681       

Aanpassingen voor:

 - afschrijvingen materiële vaste activa 1.985.261        1.936.022        

 - afschrijving financiële vaste activa 15.535             15.534             

 - mutaties voorzieningen 79.280             9.582               

2.080.076        1.961.138       

Veranderingen in vlottende middelen:

 - vorderingen 110.801           -497.651          

 - nog in tarieven te verrekenen -620.904          17.907             

 - onderhanden werk 6.406               -9.780              

 - kortlopende schulden (excl. schulden aan

   kredietinstellingen, incl. aflossingsverplichting) -299.676          132.902           

-803.372          -356.622         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 81                    2.872               

81                    2.872               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.934.817        3.085.069       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -503.918          -2.989.610       

Investeringen in financiële vaste activa -                   -190.312          

Desinvestering -                   196.941           

Totaal kasstroom uit investerings-

activiteiten -503.918          -2.982.981      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaalde interest -858.802          -886.149          

Nieuw opgenomen leningen -                   7.250.000        

Aflossing langlopende schulden -1.127.657      -628.333          

Totaal Kasstroom uit financierings-

activiteiten -1.986.459       5.735.518       

Mutatie geldmiddelen (inclusief 

kortlopende schulden aan krediet-

instellingen) 444.440           5.837.606       

Mutatie liquide middelen 444.440           1.551.550       

Mutatie Schulden aan kredietinstellingen -                   4.286.056       

444.440           5.837.606       
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III.5   Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

De zorginstelling bestaat uit één stichting. KVK-nummer: 41050547

Tot 13 november 2017 was de statutaire naam: Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva 

opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- en vervaardigingsprijs

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzonder waardeverminderingen.

De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis 

van een vast percentage van die kosten conform deels de desbetreffende NZA-beleidsregels, deels berekend

over de geschatte economische levensduur. 

In verband met de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent vanaf 1 januari 2012, heeft er in 2012

bij de afschrijvingspercentage van de gebouwen een schattingswijziging plaats gevonden. De gebouwen worden 

niet meer in 50 jaar afgeschreven, maar in 30 jaar, gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur. 

Inhaalafschrijving heeft niet plaats gevonden. Bij de toelichting op de afschrijvingen is de extra jaarlijkse

afschrijvingslast apart zichtbaar gepresenteerd. 

Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden de hieruit voortvloeiende effecten

voor de afschrijvingen verwerkt over de verwachte resterende gebruiksduur van de desbetreffende panden. 

Betreffende het pand aan de klaverweide is een afschrijvingspercentage van 5,89 % gehanteerd en voor 

het pand aan de kweekweg is een afschrijvingspercentage van 3,79 % gehanteerd voor de resterende 

verwachte gebruiksduur. 

De nieuwe bekostingssystematiek leidt niet tot een impairmentafboeking op de gebouwen ultimo boekjaar 2017.

De afschrijvingspercentages die gehanteerd zijn, staan vermeld in paragraaf III.6

Groot onderhoud

Uitgaven aan groot onderhoud worden geactiveerd. 

Vaste activa - bijzondere waardevermindering

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

Vaste activa worden op balansdatum beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal 

worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 

actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar 

verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 

kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en 

de realiseerbare waarde (= hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen 

en anderzijds de directe opbrengstwaarde). De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs 

minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

De realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van 

zorgvastgoed zijn benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de 

boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 

2017.

Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten is statutair (en feitelijk) gevestigd te Barneveld, op het adres

Klaverweide 1. De belangrijkste activiteten zijn het aanbieden van wonen, zorg, behandeling en welzijn aan

mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Op basis van de intern opgestelde berekeningen hoeft er geen impairmentafboeking op

de activa plaats te vinden ultimo boekjaar 2017.

Financiële instrumenten

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale waarde) verminderd

met cumulatieve afschrijvingen.

Het geactiveerde disagio wordt lineair afgeschreven gedurende de looptijd van de langlopende leningen.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid en ontvangen voorschotten. De voorziening wordt statisch bepaald. 

Onderhanden werk/ DBC

De onderhanden werk/ dbc worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid en ontvangen voorschotten.

De hoogte van het onderhanden werk tarief per DBC wordt vastgesteld door de onderhandenwerk Grouper van

DBC-onderhoud. DBC-onderhoud biedt inzicht in de zorgprestatie en is de objectieve en onafhankelijke expert

op het vlak van DBC-zorgproducten en andere vormen van zorgprestaties. 

Liquide middelen

Voorzieningen

Voorzieningen (algemeen)

Jubileumgratificaties

De voorziening jubileumgratificaties heeft betrekking op toekomstige uitkeringen met betrekking tot jubileum-

gratificaties, zoals opgenomen in de CAO-verzorging en verpleging. De voorziening is gewaardeerd

tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken over de tot en met balansdatum

verstreken dienstjaren, rekening houdend met de specifieke inhoud van de regeling. In de berekening is

rekening gehouden met een disconteringsvoet van 3 % (2016: 3%) en een gemiddelde salarisstijging van 1,5 % (2016: 1,5%).

De blijfkans is gebaseerd op ervaringscijfers. In 2016 zijn de jubileamomenten 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar meegenomen in 

de berekening van de voorziening. In 2017 is daar de AOW leeftijd ook in meegenomen. 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische 

kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 

apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 

derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt 

in overeenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

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

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven 

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 

actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de 

kasstromen zijn:

• Beschrijving van de kasstroomgenererende eenheid (Norschoten totaal). Er is geen aparte  

bedrijfswaardeberekening per locatie.  

• Er wordt rekening gehouden met een resterende levensduur, wat tot een totale levensduur van het vastgoed 

leidt van gemiddeld 30 jaar;

• Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde voor gebouwen; voor wat betreft de gondwaarde wordt 

rekening gehouden met de aanschaffingswaarde;

• Productiewaarde ZZP's is bepaald op basis van de begroting 2018.

• Vervangingsinvesteringen, onderhoudskosten en variabele lasten zijn opgenomen voor het niveau welke 

noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde van de levensduur in gebruik te houden.

• De disconteringsvoet bedraagt 4% (2016: 4%), zijnde het gemiddelde van de externe vermogenskosten.

62



Pensioenen

Schulden

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn.

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen 

berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de 

overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen

en diensten. 

Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten,

operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De 

lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

Als bijzondere baten en lasten worden baten en lasten opgenomen zijnde een eenmalige uitkering of nabetaling over

voorgaande jaren. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden 

aan kredietinstellingen. De rentelasten worden opgenomen onder de financieringsactiviteit en de ontvangen

rente onder de operationele activiteiten. 

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft 

de stichting zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake WNT, waaronder de instellingsspecifieke 

(sectorale) regels.  

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Norschoten 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 Norschoten. De 

verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.Norschoten 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 dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de 

laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk 

schommelen. In februari 2018 bedroeg de dekkingsgraad 101,1 %. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 

128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 

noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen 

door te voeren. Norschoten 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.Norschoten heeft daarom 

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

63



III.6   Toelichting op de balans

2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2017 31.12.2016

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 18.958.493      19.809.678       

Machines en installaties 5.589.663        6.259.888         

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.478.666        1.438.599         

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa -                   -                    

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                   -                    

Boekwaarde per 31 december 26.026.822      27.508.165       

Af: voorziening ivm lagere waardering bouwprojecten in uitvoering -                   -                    

26.026.822      27.508.165       

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

€

Boekwaarde per 31 december 2016 27.508.165       

Bij: investeringen in 2017 503.918            

Af: desinvesteringen in 2017 -                    

Af: afschrijvingen 2017 1.985.261         

Boekwaarde per 31 december 2017 26.026.822       

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2017 € 15.307.565

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar III.7,

verloopoverzicht materiële vaste activa betreft het voorgeschreven model voor de materiële vaste activa.

3. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2017 31.12.2016

€ €

Disagio borgstellingen langlopende leningen 343.755           359.290            

Stand per 31 december 343.755           359.290            

Het verloop van de disagio langlopende lening is in het verslagjaar als volgt:

€

Boekwaarde per 31 december 2016 359.290            

Bij: betaalde disagio 2017 -                    

Af: afschrijving ten laste van het resultaat 2017 15.535              

Boekwaarde per 31 december 2017

343.755            

Van de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 15.535 een looptijd korter dan 1 jaar. 

De cumulatieve afschrijvingen ultimo 2017 bedraagd  € 107.982. 
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4. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31.12.2017 31.12.2016

Vorderingen € €

Debiteuren 96.699             410.836            

Vordering 1stelijnsverblijf subsidieregeling -                   137.805            

Vordering 1stelijnsverblijf zorgverzekering 19.581             

Vordering subsidieregeling Behandeling 113.622           63.859              

Vordering WMO - gemeenten 78.329             36.899              

Afgesloten DBC, gefactureerd, nog niet uitbetaald 263.398           299.677            

Afgesloten DBC, niet gefactureerd 217.874           201.892            

Overige vorderingen 504.212           253.548            

1.293.715        1.404.516         

Op de vordering uit hoofde van debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid ten bedrage van € 2.474 (2016: € 2.559) in 

mindering gebracht. De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 

De overige vorderingen zijn ultimo 2017 hoger dan voorgaande jaar. Dit komt doordat er ten aanzien van een aantal 

vorderingen deze voorgaand jaar voor balansdatum zijn ontvangen en in 2017 niet. 

5. Onderhanden werk, DBC's 31.12.2017 31.12.2016

€ €

Nog niet afgesloten DBC, niet gefactureerd 329.532           335.938            -                   -                   

Bevoorschoting Onderhanden werk DBC 100.110-           100.110-            

229.422           235.828            

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31.12.2017

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatie, gesloten DBC's A-segment 491.019          161.487         100.110           229.422            

Totaal (onderhanden werk) 491.019          161.487         100.110           229.422            

6. Vordering uit hoofde van financieringstekorten

2017 2016 totaal

€ € € €

Saldo per 31 december 2016 -                  217.532         217.532            

Financieringsverschil boekjaar (-) 838.436          838.436            

Correcties voorgaande jaren (-) -847              -847                  

Betalingen / ontvangsten (-) -216.685       -216.685           

Saldo per 31 december 2017 838.436          -                -                   838.436            

Stadium van vaststelling a c

a = interne berekening

b = overeenstemming met zorgkantoor

c = definitieve vaststelling NZA

De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt: 2017 2016

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 22.651.121      21.501.162       

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

 - ontvangen voorschotten (WLZ instellingen) 21.812.685      21.283.630       

Totaal vergoedingen 21.812.685      21.283.630       

Financieringsverschil boekjaar 838.436           217.532            
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31.12.2017 31.12.2016

7. Liquide middelen € €

Banken 5.487.878        5.041.089         

Kas 4.054               6.403                

5.491.932        5.047.492         

Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten heeft een kredietfaciliteit van € 1.000.000 bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BNG en Rabobank mogen er geen zekerheden ten behoeve van 

derden worden verstrekt. Het verstrekken van zekerheden ten behoeve van het WfZ is evenwel toegestaan als zekerheid 

voor de door haar te borgen langlopende leningen. 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

Eigen vermogen (na resultaat bestemming)

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

Stand Resultaat Overige Stand 

31.12.2016 bestemming mutaties 31.12.2017

€ € € €

8. Kapitaal 893                 -                -                   893                   

9. Bestemmingsfonds

 - Bestemmingsfonds 4.721.795       837.762         5.559.557         

10. Bestemmingsreserve

 - Bestemmingsreserves Studiefonds *1 40.254            84.804           125.058            

 - Bestemmingsreserves Automatisering *2 97.780            3.201             100.981            

 - Bestemmingsreserves 20 jarig jubileum *4 -                  6.855             6.855                

 - Bestemmingsreserves Eenmalige uitkering *3 143.546          -143.546       -                    

281.580          -48.686         -                   232.894            

Totaal eigen vermogen 5.004.268       789.076         -                   5.793.343         

*1: Dit betreft een reserve die bedoeld is het overschot op de opleidingsbegroting te oormerken voor toekomende jaren.

*2: Dit betreft een reserve die bedoeld is het overschot op de automatiseringsbegroting te oormerken voor toekomende jaren.

*3: Dit betreft een reserve die bedoeld is om de eenmalig uitkering 2017 op te vangen. 

*4: Dit betreft een reserve die bedoeld is om kosten uitgaven 20 jarig jubileum 2018 op te vangen. 

Eventuele tekorten worden ten laste van deze bestemmingsreserves gebracht. 

Alle beperkingen zijn door de Raad van Bestuur gemaakt met betrekking tot deze reserves. 

11. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:

Stand Stand 

31.12.2016 Vrijval Dotaties Onttrekkingen 31.12.2017

€ € € € €

Voorziening jubileumgratificaties 89.425                85.168           5.888               168.705            

89.425                -                  85.168           5.888               168.705            

In de voorziening is in de grondslag ultimo 2017 meegenomen de AOW-leeftijd. De voorziening is hierdoor ultimo boekjaar

ca € 88.000 gestegen. 
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12. Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit: 31.12.2017 31.12.2016
€ €

Langlopende leningen 24.137.520      25.120.012       

ORT nabetaling 121.287           266.452            

24.258.807      25.386.464       

31.12.2017 31.12.2016

Het verloop is als volgt weer te geven € €

Stand per 1 januari 26.368.964      19.480.837       

Bij: nieuwe leningen -                   7.250.000         

Bij: ORT nabetaling -                   266.452            

Af: aflossingen 1.127.657        628.325            

Stand per 31 december 25.241.307      26.368.964       

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 982.500           982.500            

Saldo leningen ultimo boekjaar 24.258.807      25.386.464       

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar III.7

Overzicht van langlopende schulden ultimo 2017 in deze jaarrekening.

13. Schulden aan kredietinstellingen

Dit betreft een rekeningcourant krediet gefinancieerd bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 

14. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31.12.2017 31.12.2016

€ €

Crediteuren 684.121           699.761            

Belastingen en premies sociale verzekeringen 325.525           660.228            

Pensioenpremie 76.339             378.644            

Aflossingsverplichtingen leningen 982.500           982.500            

Overige schulden

 - Nog te betalen salarissen en toeslagen 106.867           84.744              

 - Nog te betalen verpleegdagen externe projecten en Verpleegunits 57.534             -5.905               

2.232.886        2.799.972         

Overlopende passiva

 - Vakantiegeld-, eindejaarsuitkering- en dagenverplichting (inclusief sociale lasten) 1.209.698        1.023.747         

 - Nog te betalen kosten, zoals rente, automatisering, gas/ water en licht etc 560.642           468.947            

1.770.340        1.492.694         

4.003.226        4.292.666         

De post Belastingen en sociale premies en pensioen premie zijn lager dan verleden jaar. Dit komt doordat de einde jaars-

uitkering vanaf 2017 plaats vindt in november en de pensioenpremie maandelijks wordt afgerekend in plaats van 

bevoorschotting. In 2016 vond de einde jaaruitkering in december 2016 plaats. 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de verpleegunit Elim (SVRO) is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 177.000 per jaar. De

verplichting is aangegaan voor 6 jaar met als ingangsdatum 1 januari 2018. 

Voor de verpleegunit Garderen is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 64.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 1 februari 2010. 

Voor de dagbehandeling Het Foort is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 21.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 5 jaar met als ingangsdatum 15 juni 2012. 

Voor de huur van kantoorruimte is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 26.000 per jaar.

De verplichting is aangegaan voor 5 jaar met als ingangsdatum 15 juli 2013. 

Voor de dagbehandeling De Valk en de kluis is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van € 38.000 per jaar

(jaarlijkse indexatie). De verplichting inzake de huur dagbehandeling is aangegaan voor 5 jaar met als ingangsdatum 

1 augustus 2013 en de verplichting inzake de huur betreffende de kluis is aangegaan voor 10 jaar met als ingangsdatum

1 augustus 2013. 

Voor de VPT locatie Putten is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van ca € 270.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 2 januari 2014. 

Voor de dagbehandeling locatie Putten is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van ca € 19.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 2 januari 2014. 

Voor de VPT locatie Elspeet is een huurdervingsverplichting aangegaan voor een bedrag van maximaal ca € 157.000 

per jaar (jaarlijkse indexatie). De verplichting is aangegaan voor 20 jaar met als ingangsdatum 13 juni 2014. 

De huur van de bewoners wordt rechtstreeks door Omnia Wonen geincasseerd bij de bewoners. Echter de leegstand

komt voor rekening van Norschoten.  Aan Omnia is een bankgarantie verstrekt ten bedrage van € 15.000. 

Voor de locatie Kootwijkerbroek is een huurverplichting aangegaan voor een bedrag van ca € 343.000 per jaar (jaarlijkse 

indexatie). De verplichting is aangegaan voor 30 jaar met als ingangsdatum 9 december 2014. Daarnaast is er een 

Service op maat afspraak gemaakt voor de periode van 15 jaar (voor het zogenaamde afbouwpakket) ten bedrage van 

€ 52.700 per jaar. 

De huidige lasten worden uit hoofde van de gedifferentieerde

WGA-premie binnen de reguliere jaarexploitatie opgevangen. Er is geen voorziening getroffen in de balans. 

De jaarlast bedraagt ongeveer € 106.000 per jaar. 

Voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en inventaris zijn onderhoudscontracten aangegaan

met een totale jaarlijkse verplichting van ongeveer €. 360.000,-.  Looptijd onbepaald.

Met de Gemeente Barneveld zijn mondelinge afspraken gemaakt over aanvullende kosten in verband met de 

geleverde grond van de gemeente aan ons verpleeghuis in 1998. Indien op enig moment een uitbreiding van de

accommodatie op de bestaande locatie plaatsvindt zullen afspraken worden gemaakt met de gemeente Barneveld over 

afwikkeling van de afspraken. 

DBC's:

Als in enig jaar het maximum in totaal (macro geheel nederland) gerealiseerde omzet wordt overschreden, dient de 

zorgaanbieder het aandeel in de overschrijding terug te storten in het zorgverzekeringsfonds. Omdat de vaststelling

hiervan pas plaats vindt eind volgend boekjaar, is het niet mogelijk deze verplichting te berekenen en op te nemen in de 

balans. Als gevolg hiervan is deze verplichting opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

ORT nabetaling 2012-2016

Als gevolg van het feit dat er geen voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de claims die ex-werknemers

kunnen indienen, is deze verplichting onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen. 

Niet in de balans opgenomen rechten

Met ziekenhuis De Gelderse Vallei is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten aangaande facilitaire activiteiten

ten behoeve van het spreekuurcentrum. Omvang overeenkomst €. 46.000,- per jaar. Looptijd onbepaald.
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III.6: Verloopoverzicht immateriële vaste activa

               WTZi/WTG-vergunningsplichtige vaste activa               Niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa

Aanloop- Aanloop- Emissie- en Subtotaal Goodwill Licentie- Overige Subtotaal Totaal

kosten verliezen leningskosten kosten niet nacalcu- immateriële 

en boeterente software leerbaar vaste activa

(bedragen in euro's)

Afschrijvingspercentages 2,50% 10,00% 0% 10% 5% 0%

Stand 1 januari 

Aanschafwaarde -               -               -               -               -               -               -               -               

Cumulatieve afschrijvingen -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Boekwaarde -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Mutaties boekjaar 

Investeringen -               -               -               -               -               -               -               -               

Afschrijvingen -               -               -               -               -               -               -               -               

Mutaties in de boekwaarde -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Stand 31 december 

Aanschafwaarde -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Cumulatieve afschrijvingen -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Boekwaarde -               -               -               -               -               -               -               -               -               
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III.6: Verloopoverzicht materiële vaste activa

Machines/ 

installaties

MVA in 

uitvoering

Machines/ 

installaties

MVA in 

uitvoering

Grond Gebouw Terrein Gebouwen Semi-per- Verbouw- Installaties Onder- Subtotaal Trekkings- Onder- Subtotaal Instand- Onder- Subtotaal Subtotaal

gebonden voorzie- manente ingen handen rechten handen houding handen meldingen

aanloopkosten ningen -houten gebouwen projecten projecten projecten

(bedragen in euro's)

Afschrijvingspercentages 0,0% 3,79% / 5,89 % 5,0% 3,79% / 5,89 % 10,0% 5,0% 5,0% 0% 5,0% 0% 10,0% 0%

Stand 1 januari 

Aanschafwaarde 2.949.448    3.850.200       969.638       18.052.236    -              -              8.784.527    -              0 34.606.049     0 -              -              -              1.851.501    -              1.851.501    1.851.501    

Cumulatieve afschrijvingen -              866.338          457.566       4.687.940      -              -              3.813.102    -              9.824.946       -              -              -              1.021.258    -              1.021.258    1.021.258    

Boekwaarde 2.949.448    2.983.862       512.072       13.364.296    -              -              4.971.425    -              24.781.103     -              -              -              830.243       -              830.243       830.243       

-              

Mutaties boekjaar

Investeringen -                 -              -              -              116.062       116.062       116.062       

Overboekingen -                 -              -              

Afschrijvingen -              135.236          48.482        667.467        -              -              429.699       1.280.884       -              -              -              185.301       185.301       185.301       

Desinvesteringen

Aanschafwaarde -              -                 -              -                -              -              -              -                 -              -              -              -              -              -              -              

Afschrijvingen -              -                 -              -                -              -              -              -              -                 -              -              -              -              -              -              -              

Per saldo -              -                 -              -                -              -              -              -              -                 -              -              -              -              -              -              -              

Mutaties in de boekwaarde -              (135.236)        (48.482)       (667.467)       -              -              (429.699)     -              (1.280.884)     -              -              -              (69.239)       -              (69.239)       (69.239)       

Stand 31 december

Aanschafwaarde 2.949.448    3.850.200       969.638       18.052.236    -              -              8.784.527    -              34.606.049     -              -              -              1.967.563    -              1.967.563    1.967.563    

Cumulatieve afschrijvingen -              1.001.574       506.048       5.355.407      -              -              4.242.801    -              11.105.830     -              -              -              1.206.559    -              1.206.559    1.206.559    

Boekwaarde 2.949.448    2.848.626       463.590       12.696.829    -              -              4.541.726    -              23.500.219     -              -              -              761.004       -              761.004       761.004       

              WTZi meldingsplichtige vaste activa               WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Bedrijfsgebouwen en 

terreinen
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Verloopoverzicht materiële vaste activa (vervolg)

Machines/ 

installaties

Andere vaste 

bedrijfsmid.

MVA in 

uitvoering

Inventaris Groot Automati- Subtotaal Terreinen Gebouwen Installaties Inventaris Onder- Subtotaal Totaal 

Onderhoud sering Zorginfrastructuur handen materiële

gebouwgebonden projecten vaste activa

(bedragen in euro's)

Afschrijvingspercentages 10,0% 10% -20% 25,0% 4,0% 10%/20% 20,0%

Stand 1 januari 

Aanschafwaarde 3.036.921    29.831        149.614       3.216.366    -              933.407       223.146       1.156.553   40.830.469    

Cumulatieve afschrijvingen 1.805.944    27.235        106.913       1.940.092    -              475.187       60.821        -              536.008      13.322.304    

Boekwaarde 1.230.977    2.596          42.701        1.276.274    -              -              458.220       162.325       -              620.545      27.508.165    

Mutaties boekjaar

Investeringen 304.240       51.360        26.245        381.845       -              -              -              6.011          -              6.011          503.918        
-                

Overboekingen -              -                

Afschrijvingen 279.114       11.750        34.009        324.873       -              -              171.287       22.916        -              194.203      1.985.261      

Desinvesteringen

Aanschafwaarde -              -              -              -              -              -              -             -                

Afschrijvingen -              -              -              -              -              -             -                

Per saldo -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             -                

Mutaties in de boekwaarde 25.126        39.610        (7.764)         56.972         -              -              (171.287)      (16.905)       -              (188.192)     (1.481.343)    

Stand 31 december

Aanschafwaarde 3.341.161    81.191        175.859       3.598.211    -              -              933.407       229.157       -              1.162.564   41.334.387    
-                

Cumulatieve afschrijvingen 2.085.058    38.985        140.922       2.264.965    -              -              646.474       83.737        -              730.211      15.307.565    
-                

Boekwaarde 1.256.103    42.206        34.937        1.333.246    -              -              286.933       145.420       -              432.353      26.026.822    

WTG gefinancierde vaste activa               Niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische 

en administratieve uitrusting

Bedrijfsgebouwen en 

terreinen
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III.8: Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar

Projectgegevens

Nominaal Indexering Aangepaste jaar van jaar van 

Briefnr. Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2016 2017 gereed onderhanden bedrag WTZi WTZi goedkeuring oplevering activering

-                   

-                   

-                   

-                    -                       -                   -                       -                       -                   -                       

Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten

Projectgegevens WZV WTG Totaal Afschrijving Rente

Briefnr. Datum Activapost WZV kosten

-                   -               

-               -                   

-                -                   -               -                   -                   

Investeringen

t/m 2017

Goedkeuringen
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III.7:  Overzicht van langlopende schulden ultimo jaar 2017

Lening nr. Datum Soort lening Oorspronkelijk Totale looptijd Restschul Nieuwe Aflossing Restschuld Resterende Restschuld over Rente % Aflossings- Gestelde zekerheid

bedrag 31-12-2016 Leningen in 2017 31-12-2017 looptijd 5 jaar wijze 2018 2019

ORT nabetaling 31-dec-16 schuld 267.098           2 jaar 266.452           145.165           121.287           1 -                   0,000% nvt nvt 121.287      

BNG 1 15-dec-03 hyp. lening 7.800.000        40 jaar 5.265.000        195.000           5.070.000        27 4.095.000        4,800% lineair Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring 195.000      195.000      

BNG 3 30-sep-03 hyp. lening 800.000           40 jaar 800.000           -                   800.000           27 800.000           5,050% aflossingsvrij Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring -              -              

BNG 5 29-jan-08 hyp. lening 9.000.000        40 jaar 7.087.500        225.000           6.862.500        31 5.737.500        4,825% lineair Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring 225.000      225.000      

Rabo 6 10-mrt-15 hyp. lening 3.000.000        30 jaar 2.825.007        99.996             2.725.011        27                    2.425.003        2,550% lineair  pos. Hypt. Verklaring 100.000      100.000      

Rabo 7 4-sep-15 hyp. lening 3.000.000        30 jaar 2.875.005        99.996             2.775.009        28                    2.483.334        3,450% lineair  pos. Hypt. Verklaring 100.000      100.000      

BNG 8 25-okt-16 hyp. lening 7.250.000        20 jaar 7.250.000        362.500           6.887.500        19                    5.075.000        0,700% lineair Borg WFS, pos. Hypt. Verklaring 362.500      362.500      

Totaal 31.117.098     26.368.964     -                   1.127.657        25.241.307     20.615.837     982.500      1.103.787   

Aflossingsbedrag
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III.8   Toelichting op de resultatenrekening

16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Het verloop van het wettelijk budget aanvaardbare kosten ten opzichte van voorgaand boekjaar is als 

volgt te specificeren:

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2016 21.501.162           

Mutatie op grond van:

Productieafspraak 2017 940.269             

Normatieve huisvestingscomponent 85 % 562.759             

1.503.027              

Nacalculeerbare kapitaalslasten (15 %)

 - rente 114.826-             

 - huur 72.657-               

 - afschrijvingen (exclusief zorginfrastructuur, naar subsidieregeling) 126.240-             

 - overige 42.295-               

-356.019                

Overige mutaties 2.950                     

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2017 22.651.121            

Af: kassiersfunctie

Kosten dagbehandeling Elspeet/ Oranjehof 290.214                 

Kosten Zorgerf (WMO) en diverse afrekeningen 24.948                   

Kosten verpleegunit Elim (SVRO) 941.451                 

1.256.613              

Nagekomen afrekeningen boekjaren

Correctie nacalculatie 2016 -847                      

Totaal extern budget 21.393.661            
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17. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De gebudgetteerde zorgprestaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

€ €

Geriatrische revalidatie, gesloten DBC's A-segment 2.824.795           2.852.832              

Geriatrische revalidatie, mutatie Onderhanden werk DBC's A-segment 52.799               -61.223                 

Eerstelijnsverblijf, zorgverzekeraars 408.261             -                        

Eerstelijnsverblijf subsidie, zorginstituut Nederland 48.553               462.584                 

Subsidieregeling Behandeling, zorginstituut Nederland 374.132             271.499                 

WMO Gemeente Barneveld 221.060             147.490                 

WMO Gemeente Ede 71.284               100.934                 

WMO Gemeente Apeldoorn 10.982               2.700                     

WMO Gemeente Putten, Ermelo en Harderwijk 20.417               3.042                     

WMO Gemeente Scherpenzeel 62.654               25.920                   

Subsidieregeling zorginfrastructuur 153.888             153.888                 

4.248.825           3.959.666              

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

€ €

Diensten Spreekuurcentrum 63.567               63.147                   

Inzet (para)medische diensten bij derden 769.704             622.334                 

Persoonsgebonden budgetten (PGB) 73.153               95.143                   

Huur en servicekosten opbrengsten VPT locaties 374.711             372.518                 

Aanvullende verpleeghuiszorg 52.614               62.263                   

Overige opbrengsten 600.861             574.782                 

1.934.610           1.790.187              

2017 2016

19. Personeelskosten € €

Lonen en salarissen 14.167.178        13.136.171           

Sociale lasten 2.159.832          2.076.263             

Pensioenpremies 1.132.509           1.076.271              

Andere personeelskosten 508.852             550.404                 

17.968.371         16.839.109            

Personeel niet in loondienst 610.727             446.639                 

18.579.098         17.285.748            

De gemiddelde personeelsbezetting kan als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

fte fte

Verpleging en ondersteunende diensten 384                    368                       

384                    368                        
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20. Afschrijvingen vaste activa 2017 2016

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen 935.479             888.541                 

Extra afschrijving ivm aanpassing afschrijvingstermijn ivm NHC 345.405             330.644                 

Overige afschrijvingen materiële vaste activa WTG gefinancierd 324.873             336.922                 

Afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen 185.301             186.315                 

194.203             193.600                 

1.985.261           1.936.022              

21. Overige bedrijfskosten 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 943.848             959.180                 

Huurlasten 960.371             947.075                 

Algemene kosten 1.439.768           1.176.377              

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 911.071             820.985                 

Terrein- en gebouwgebonden kosten:

              Onderhoudskosten 565.459             536.124                 

              Energiekosten 388.895             447.375                 

5.209.412           4.887.116              

De algemene kosten zijn hoger van verleden jaar als gevolg van de invoering van het nieuwe roosterpakket Inplanning. 

De energiekosten zijn lager dan verleden jaar als gevolg van invoering van energiearme maatregelen, zoals let-verlichting. 

22. Bijzondere lasten

ORT nabetaling 2012-2016 -                     548.686                 

Eenmalig uitkering 2017 145.292             -                        

145.292             548.686                 

23. Financiële baten en lasten

Rentelasten (-) -853.503            -897.471                

Rentebaten 81                      2.872                     

Afschrijving disagio en boeterente (-) -15.535              -15.536                 

-868.957            -910.135                

Afschrijvingen gebouwgebonden kosten/inventaris en zorginfrastructuur VPT-locatie
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24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2017 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Functionaris (functienaam) K.M. Breuker *

T.C. van 

Amerongen-

Leertouwer A. Lassche E. Kas

Functie Bestuurder

Voorzitter R. van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

In dienst vanaf (datum) 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17

In dienst tot en met (datum) 31-dec-17 31-dec-17 31-dec-17 31-dec-17

Deeltijdfactor (percentage) 100% 0% 0% 0%

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja nee nee nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 124.702             -                     -                     -                        

Bezoldiging Raad van Toezichtleden -                     7.420                 5.300                 5.300                     

Beloningen betaalbaar op termijn (in €) 11.007               -                     -                     -                        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 146.000             21.900               14.600               14.600                   

-/- onverschuldigd betaald bedrag nvt nvt nvt nvt

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 135.709             -                     -                     -                        

Totaal bezoldiging in kader van de WNT, excl BTW -                     7.420                 5.300                 5.300                     

In dienst vanaf (datum) 1-jul-16 1-jan-16 1-jan-16 1-jan-16
In dienst tot en met (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16
Omvang dienstverband 2016 (FTE) 100% 0% 0% 0%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 56.798               -                     -                     -                        

Bezoldiging Raad van Toezichtleden -                     

Beloning betaalbaar op termijn 5.381                 -                     -                     -                        

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 62.179               -                     -                     -                        

* Door de Raad van Toezicht is de bezoldigingsklasse voor de Raad van Bestuur vastgesteld op III, punten 9. 

Het bedrag bij deze score is € 146.000. 

Norschoten voldoet aan de regeling bezoldigingsmaxima functionarissen zorg. 

De bezoldiging van de functionarissen die over 2017 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Functionaris (functienaam) J.A. Peters E.L. Floor O. Reitsema J.J.H.. Post

Functie

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

In dienst vanaf (datum) 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17

In dienst tot (datum) 31-dec-17 31-dec-17 31-dec-17 31-dec-17

Deeltijdfactor (percentage) 0% 0% 0% 0%

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee nee

Bezoldiging Raad van Toezichtleden 5.300                 5.300                 5.300                 5.300                     

Beloningen betaalbaar op termijn (in €) -                     -                     -                     -                        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 14.600               14.600               14.600               14.600                   

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                     -                     -                     -                        

Totaal bezoldiging in kader van de WNT, excl BTW 5.300                 5.300                 5.300                 5.300                     

In dienst vanaf (datum) 1-jan-16 1-jan-16 1-jan-16 1-jan-16

In dienst tot en met (datum) 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16 31-dec-16

Omvang dienstverband 2016 (FTE) 0% 0% 0% 0%

Bezoldiging Raad van Toezichtleden -                     -                     -                     -                        

Beloning betaalbaar op termijn -                     -                     -                     -                        

Totaal bezoldiging in kader van de WNT, excl BTW -                     -                     -                     -                        
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25. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

Controle van de jaarrekening 28.241               26.136                   

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 17.086               16.563                   

Fiscale advisering -                     -                        

Niet controle-diensten -                     -                        

Totaal honoraria accountant 45.327 42.699

Het honorarium is toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

26. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24

27. Resultaatbestemming

Volgens het besluit dd. 17 april 2017 van de Raad van Bestuur is het resultaat over 2017 2017

als volgt bestemd:

€

Ten gunste van bestemmingsfonds 837.762                 

Ten gunste van bestemmingsreserve automatisering 3.201                     

Ten gunste van bestemmingsreserve 20 jarig jubileum 6.855                     

Ten laste van bestemmingsreserve eenmalige uitkering -143.546                

Ten gunste van het bestemmingsreserve studiefonds 84.804                   

789.076                 

28. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten is statutair gevestigd in Barneveld.

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening op en vast.

De jaarrekening 2017 is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 17 april 2018.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de jaarrekening.

De jaarrekening 2017 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in hun vergadering van 17 april 2018.

29. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen van onontbeerlijke invloed na balansdatum die betrekking hebben op de jaarrekening 2017.

III.9. Ondertekening bestuur en toezichthouders

Bestuurder: Datum vaststelling: 17-apr-2018

K.M. Breuker

Voorzitter Raad van Bestuur

Toezichthouders: Datum goedkeuring: 17-apr-2018

T.C. van Amerongen-Leertouwer A. Lassche

Voorzitter Secretaris

E.L. Floor J.A. Peters

Lid Lid

E. Kas J.J.H. Post

Vice-voorzitter Lid

O. Reitsema

Lid

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

en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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DEEL IV

OVERIGE GEGEVENS



IV   Overige gegevens

IV.1 Controleverklaring van onafhankelijke accountant

De controleverklaring is hierna opgenomen.

IV.2. Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten van Norschoten is het volgende vastgelegd over de winstbestemming:

"Een in enig jaar behaald overschot wordt aangewend ten bate van Norschoten.
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DEEL V

BIJLAGEN



V.1   Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting

Hieronder is opgenomen een overzicht en een daarbij behorende toelichting inzake bijzondere

niet begrote posten.

2017

Resultaat voor bijzondere posten in het resultaat 2017 €

Bedrijfsopbrengsten 27.595.096        

Bedrijfslasten

- Personeelskosten 18.089.038      

- Afschrijvingen op immateriële en

  materiële vaste activa 1.985.261        

- Overige bedrijfskosten 5.209.412        

Som der bedrijfslasten 25.283.711        

Bedrijfsresultaat 2.311.385          

Financiële baten en lasten -868.957            

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening voor bijzondere posten 1.442.428          

Bijzondere lasten

- Eenmalige uitkering 2017 als gevolg van cao onderhandelingen * 145.000           

- Eenmalige vaststellingsovereenkomst 93.852             

- Langdurig ziektevervang, interim management 231.500           

- Dotatie voorziening jubilea als gevolg van pensioengratificatie 88.000             

- Dotatie vakantiedagen schuld 77.000             

- Voorziening GRZ als gevolg van bereiken contracteerruimte 158.000           

- Voorziening ELV als gevolg van bereiken contracteerruimte 30.000             

823.352             

Bijzondere baten

- Hogere Opbrengsten als gevolg van kwaliteitskader 170.000           

170.000             

RESULTAAT 789.076            

* De eenmalige uitkering 2017 is niet verantwoord in 2016, maar wordt volgens de verslaggevingseisen

toegerekend aan 2017.


