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0.

Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag 2017 van stichting Riwis Zorg & Welzijn, verder te noemen Riwis.
Riwis legt in het kader van de Regeling verslaglegging Wet toelatingen zorginstellingen, de
Governancecode Zorg 2017 en de Wet medezeggenschap cliënten zorg en de Wet kwaliteit klachten
in de gezondheidszorg verantwoording af over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bij
heeft gedragen aan de door de organisatie geformuleerde doelstellingen.
Voor wat betreft de inhoud en structuur van het bestuursverslag is aansluiting gezocht bij het
Handboek zorginstellingen 2017, Een handreiking voor de praktijk, december 2017 van Deloitte, die
op haar beurt zich baseert op de richtlijnen van de Raad van de Jaarverslaglegging en de
Governancecode Zorg 2017.

1. Algemene informatie van de organisatie
1.1

Algemene identificatiegegevens

Riwis Zorg & Welzijn
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer KvK
E-mailadres
Internetpagina/website
Rechtsvorm

1.2

Prins Willem-Alexanderlaan 1419
7312 GA
Apeldoorn
055 539 45 00
41 03 91 80
info@Riwis.nl
www.Riwis.nl
stichting

Mission statement Riwis

Doelstellingen

Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft in haar statuten de volgende doelstellingen geformuleerd:
 begeleiding en verzorging/verpleging en behandeling aan mensen van alle leeftijden die door
psychische omstandigheden of leeftijdgerelateerde oorzaken tijdelijk of permanent behoefte
hebben aan een beschermende leefsituatie, alsmede het bieden van begeleiding / verzorging /
verpleging aan laatstbedoelde personen in de thuissituatie en aan hen die beschikken over een
persoonsgebonden budget in de ruimste zin van het woord;
 het in stand houden en versterken van de vaardigheden van mensen die nodig zijn op de regie
over het eigen leven, in relatie tot de omgeving te kunnen houden of weer terug te vinden;
 het tot stand brengen en versterken van sociale verbanden op buurt- en wijkniveau, ter
vergroting van de betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en zo te stimuleren dat
mensen zelf actief vorm geven aan de leefbaarheid;
 het activeren en stimuleren van mensen tot deelname aan activiteiten, cursussen en
evenementen waarin ontmoeting, ontplooiing en maatschappelijke participatie centraal staan;
 de professionele inzet van sociaal – cultureel werken en anderen, alsmede door de inzet van
vrijwillige medewerkers , een en ander vanuit een integrale samenwerking tussen de
onderscheiden disciplines;
 het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.
4

Missie en visie

Missie
De missie van Riwis is ‘geloof in eigen kunnen’. Deze overtuiging is sinds jaar en dag verankerd in het
hart van onze organisatie. Het oprechte geloof, en daarmee de belofte aan onze cliënten én
medewerkers, dat het gebruik maken van eigen kunnen bij ons voorop staat, definieert de kern van
wie we zijn en hoe we werken.
Visie
Ieder mens kan in een situatie komen dat hulp van Riwis noodzakelijk is. Dat idee vormt de basis van
onze missie. We bieden mensen ondersteuning die we zelf zouden willen krijgen als we in dezelfde
kwetsbare omstandigheden zouden verkeren. We werken op basis van gelijkwaardigheid. Dat
betekent dat we er met volle aandacht en onvoorwaardelijk (met passie) voor mensen zijn en ze
tegelijkertijd aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Onze visie is strategie overstijgend.
‘Bij Riwis kijken we net zo goed naar wat mensen wel kunnen als naar wat ze niet kunnen.
Ons doel is mensen bij hun eigen kracht te brengen. Hun geloof in eigen kunnen te versterken.
We maken mensen ervan bewust wat daarvoor nodig is en helpen ze dat te bereiken. Daarbij
richten we ons op vier levensgebieden: psychisch welbevinden (je prettig voelen), lichamelijk
welbevinden (gezond zijn), participatie (meedoen in en bijdragen aan de samenleving) en
woon- en leefomstandigheden (prettig en veilig wonen).’
Klantwaarde
Naast onze missie en visie hebben we onze waardepropositie gedefinieerd. Deze waardepropositie is
onze belofte aan de cliënt.
‘Riwis begeleidt mensen met ernstige psychische of psychosociale problematiek en kwetsbare
ouderen op de levensdomeinen die voor hen van belang zijn. We luisteren, ordenen en
activeren. We begeleiden mensen vanuit hun eigen geschiedenis, eigen doelen, in hun eigen
omgeving en sociale contacten binnen hun eigen mogelijkheden. Wij zijn makkelijk bereikbaar
en snel beschikbaar voor mensen die grip op hun leven willen houden of hervinden.’
De ambities van Riwis als totaal, Riwis VVT, Riwis GGZ en Riwis Bedrijfsvoering, voor 2020 vloeien
allen voort uit deze corporate-overtuiging. Uiteraard zijn deze voor de praktische uitwerking
gerelateerd aan actuele ontwikkelingen in het zorglandschap, bewegingen in de lokale en regionale
markt en concrete thema’s binnen de eigen organisatie in de betrokken clusters.
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Kernactiviteiten

Cliëntgroepen
Riwis begeleidt volwassenen en jeugdigen met ernstige psychische of psychosociale problematiek en
kwetsbare ouderen op de levensdomeinen die voor hen belangrijk zijn. Daarbij willen we hen
ondersteunen in hun herstelproces om te komen tot het in stand houden van een zo zelfstandig of
onafhankelijk mogelijk leven opdat ze het leven kunnen leiden dat bij hen past. Riwis onderscheidt
de volgende cliëntgroepen:
 jeugd en jongvolwassenen (vanaf 14 jaar)
 volwassenen
 ouderen
 moeder en kind
 gezinnen.
Zorgaanbod
Voor mensen in een kwetsbare positie biedt Riwis op verschillende locaties verblijf, begeleiding en
zorg.
Het cluster GGZ richt zich op maximaal herstel van psychisch kwetsbare mensen met een complexe
ondersteuningsvraag op basis van herstelondersteunende zorg. Riwis heeft experts in huis die snel
beschikbaar en toegankelijk zijn om cliënten te begeleiden naar herstel vanuit de kracht en
mogelijkheden van de cliënt. De ondersteuning krijgt vorm in de kernfuncties wonen, leren en
werken. Riwis biedt daarbij een veilig leerklimaat waarin de cliënt kan werken aan zijn / haar herstel
en werkt hierin samen met partner-organisaties. Concreet gaat het om begeleiding in de context van
beschermd wonen, beschut wonen en zelfstandig wonen.
De begeleiding richt zich op het herstel op de levensgebieden die voor de cliënten belangrijk zijn en
richt zich zo veel mogelijk op kortdurende interventie en training, vanuit eigen regie, op het zo snel
mogelijk en zo goed mogelijk hervatten van het herstel van het gewone leven, ofwel
Herstelondersteunende Zorg. Hierin is aandacht voor de verbinding met de sociale omgeving van de
cliënt. Cliënten worden begeleid naar het vinden van maatschappelijke rollen, als ouder, vrijwilliger
of werknemer. Riwis biedt cliënten hiervoor cliënttrainingen en leerwerktrajecten aan. Dit doet Riwis
in de samenwerking in de ontmoetingspunten, met ketenpartners, onderwijs en werkgevers. Het
werken vanuit de begeleidingsdriehoek, cliënt, naastbetrokkene en begeleider, draagt hier ook aan
bij evenals de samenwerking met en de inzet van ervaringsdeskundigen.
Binnen het cluster VVT biedt Riwis kwetsbare ouderen in Brummen en Eerbeek een passende
leefomgeving, een zorgzaam thuis. Wij bieden hen verpleging, verzorging en hotelmatige diensten en
streven ernaar om cliënten daarbij de optimale regie over het eigen leven te laten voeren en hen
actief te laten deelnemen in de lokale gemeenschap. Cliënten ontvangen tevens ondersteuning
middels activerende dagbesteding, voorzieningen als huiskamers met ruimte voor ontmoeting,
gezamenlijke maaltijden en een sociaal cultureel programma.
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Het aanbod VVT bestaat uit beschermd wonen (intramuraal verblijf), beschut wonen
(aanleunwoningen), kortdurend verblijf, verzorging, verpleging, thuiszorg, medisch specialistische
verpleging thuis en ondersteuning aan ouderen met (beginnende) dementie en personenalarmering.
Zorgovereenkomsten
De vorm waarin de zorg wordt geboden is modulair opgebouwd en kan desgewenst worden op- en
afgeschaald. De zorg kan worden geboden op basis van ZZP-, VPT-, MPT-, PGB-indicatie en een
dienstverleningsovereenkomst (DVO gemeenten).
Zorgfinanciering
De zorg en begeleiding binnen Riwis is gebaseerd op een indicatie en financiering vanuit de Zvw, Wlz,
Wmo, Dienst Justitiële inrichtingen en Jeugdwet.
Samenwerking
Riwis voerde bovengenoemde zorg grotendeels zelfstandig uit. Slechts een klein deel is in
onderaannemerschap belegd, zoals specifieke dagbestedingsvormen (zorgboerderijen). Daarnaast
werkte Riwis samen met partnerorganisaties voor behandeling of re-integratie naar werk.
Binnen VVT leverde Riwis op basis van een langlopende samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep
Apeldoorn e.o. (ZGA) verpleeghuiszorg in onderaannemerschap.
Advies en informatie
Medewerkers van Zorgservice en Zorgtoeleiding binnen Riwis bieden cliënten, hun naasten en
externe professionals en gemeenten informatie over de zorg en dienstverlening van Riwis. Hiervoor
zet Riwis verschillende communicatiemiddelen in zoals de corporate website, het (cliënten)portaal,
social media, digitale nieuwsbrieven voor externen en brochures.
Daarnaast is Riwis verbonden aan verschillende landelijke netwerken, zoals Phrenos, RIBW Alliantie,
GGZ Nederland en ActiZ en regionale netwerken, zoals Platform Zorg Apeldoorn, EPA Taskforce
Midden IJssel – Oost Veluwe, Apeldoorn Stagestad, Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn OostNederland, Project Wonen en Zorg Apeldoorn en aan het huisartseninitiatief (ontwikkeling
buurtkliniek) in gemeente Brummen.
Werkgebied
Riwis was in 2017 werkzaam in de regio’s Apeldoorn en Doetinchem, in het bijzonder in de
gemeenten Apeldoorn, Berkelland, Bronkhorst, Brummen, Doetinchem, Epe, Heerde, Lochem,
Montferland, Oost-Gelre en Oude IJsselstreek, Vaassen, Voorst, Winterwijk en Zutphen.

1.3

Rechtspersoon

Riwis is een niet-commerciële stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam
Riwis Zorg & Welzijn. Het bestuur van de stichting bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het
toezicht op de stichting is belegd bij de Raad van Toezicht die naast toezichthoudende taken tevens
sparring partner is van de Raad van Bestuur en een adviserende en ondersteunende rol vervult. De
statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd op 31 december 2008. Elementen uit de
statuten zijn belegd in het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Toezicht.
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1.4

De interne organisatiestructuur

De interne organisatie bestaat ultimo 2017 uit een eenhoofdige Raad van Bestuur en een
managementteam (MT) bestaande uit:
 een manager VVT-zorg,
 een manager GGZ-zorg,
 een manager Bedrijfsvoering.
In 2017 is het integraal management verder doorgevoerd met het opnieuw beleggen van
management- en middenkaderposities. Het integraal management is vertaald in eigenaarschap op
clusterniveau aangaande ondernemerschap en ambitie waarbij rekening gehouden wordt met de
samenhang op concernniveau. Sturing en verantwoording vinden plaats op basis van een op
concernniveau vastgestelde begroting, jaarplannen, kaderbrief en KPI's.
De Raad van Bestuur en het MT worden ondersteund door drie adviseurs:
 de zorgverkoper,
 de concern controller,
 de juridisch ondersteuner Raad van Bestuur.
Het organogram per 31 december 2017

De medezeggenschap van cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers is in de organisatie stevig
verankerd en geborgd. De medezeggenschap van cliënten is naast de adviserende en participerende
rol op centraal organisatieniveau ook op wijk-/teamniveau belegd. Riwis streeft ernaar om dit model
ook te realiseren voor de medezeggenschap van naastbetrokkenen en medewerkers.
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1.5

De kernprestaties

Aantallen cliënten

Totaal aantal cliënten GGZ
Aantal cliënten in zorg op 1 januari 2017
Aantal nieuw ingeschreven cliënten in 2017
Aantal cliënten in zorg in 2017
Aantal uitgeschreven cliënten in 2017
Aantal cliënten in zorg op 31 december 2017

994
214
1208
207
1001

Jeugdzorg maakt integraal onderdeel uit van de GGZ-zorg en wordt niet separaat gekwantificeerd.
Totaal aantal cliënten VVT
Aantal cliënten in zorg op 1 januari 2017
Aantal nieuw ingeschreven cliënten in 2017
Aantal cliënten in zorg in 2017
Aantal uitgeschreven cliënten in 2017
Aantal cliënten in zorg op 31 december 2017

255
117
372
123
249

Capaciteit en productie

De capaciteit GGZ bedroeg in het verslagjaar 424, de capaciteit VVT 77.
Alle productiegegevens zijn opgenomen in DigiMV, jaarverantwoording 2017.
Personeelsformatie

Personeel GGZ
Aantal cliëntgebonden personeelsleden op 31 december 2017
Aantal niet-cliëntgebonden personeelsleden op 31 december 2017
Totaal aantal (GGZ-) personeelsleden in loondienst op 31 december 2017

258,32 fte
14,33 fte
272,65 fte

Personeel VVT
Aantal WLz-cliëntgebonden personeelsleden op 31 december 2017
Aantal Zvw-cliëntgebonden personeelsleden op 31 december 2017
Aantal niet-cliëntgebonden personeelsleden op 31 december 2017
Totaal aantal (VVT-) personeelsleden in loondienst op 31 december 2017

88,58 fte
15,63 fte
13,97 fte
118,18 fte

De personele bezetting van het cluster Centraal (is het cluster Bedrijfsvoering én het cluster Raad van
Bestuur) op 31 december 2017 was 43,32 fte.
In 2017 bedroeg het totaal aantal fte 447.
In het verslagjaar is het functiehuis ongewijzigd.
Omzet

De omzet van Riwis bedroeg in 2017 € 37.852.597, tegenover een omzet in 2016 van € 40.010.515.
Zie ook paragraaf 4.1.
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1.6

Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid

Het gevoerde beleid in 2017 is gebaseerd op de in het verslagjaar geformuleerde meerjarenstrategie
van Riwis 2017-2020, de kaderbrief 2017 en het concern jaarplan 2017.
Riwis kent twee zorgclusters: het cluster GGZ en het cluster VVT. Beiden kennen, naast algemene
beleidsuitgangspunten als afgeleide van het concernbeleid, ook een meer sectorspecifiek beleid en
eigen ‘kleuring’. Het spreekt voor zich dat het gevoerde beleid deels een afgeleide is van landelijke
ontwikkelingen in de zorg en naar organisatie of lokaal gekenmerkte ontwikkelingen.
Het beleid richt zich in algemene zin op de landelijke tendens van handhaven en bevorderen van de
eigen regie, het langer (of sneller weer) thuis wonen en de inzet van mantelzorg en informele zorg.
Daarnaast richten beide clusters zich heel specifiek op interventies en ontwikkelingen gericht op het
dempen van de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt. Een probleem dat een steeds groter
risico lijkt te gaan vormen om de kwaliteit en continuïteit van ons zorgaanbod duurzaam te kunnen
borgen.
Achtergrond cluster GGZ

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren die voor het cluster GGZ ingrijpende gevolgen had, waren
de transities ambulantisering van de GGZ en de overheveling vanuit de Awbz naar de Wlz en de
Wmo. Deze transities moesten bijdragen aan betere en effectievere zorg en ondersteuning voor
mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA), met als streven cliënten meer
mogelijkheden en ondersteuning te bieden voor hun persoonlijk en maatschappelijk herstel ten
einde een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk betrokken leven te kunnen leiden. Voor een
goed verloop van deze transities was en is een goede regionale samenwerking tussen
zorgaanbieders, financiers, cliëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties van cruciaal
belang. Binnen de regio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe heeft deze samenwerking vorm en inhoud
gekregen in de EPA Taskforce, een ontwikkeltafel waar (centrum)gemeenten en zorgverzekeraar
Zilveren Kruis samen met de GGZ-ketenpartners GGNet, Tactus, Iriszorg, Leger des Heils en Riwis een
taakstellende ontwikkelagenda heeft uitgewerkt, heeft belegd en geadresseerd.
Gevoerd beleid cluster GGZ

Vanuit Riwis is in 2017 veel energie gezet op de ontwikkelpunten die zijn belegd in de EPA Taskforce
ontwikkelagenda, onder andere met de aanzet tot de ontwikkeling van de Regionale
Herstelacademie, de ontwikkeling van een 24 uurs regionale crisis- en bereikbaarheidsdienst, de
ontwikkeling van een respijtzorgvoorziening en de ontwikkeling van abstinente woonvormen. Dit zijn
ontwikkelingen die in 2017 een aanzet kregen en in 2018 nader worden geconcretiseerd en
geïmplementeerd. Riwis draagt daar actief aan bij.
Naast een grote mate van inzet op de hierboven benoemde ontwikkelagenda heeft Riwis zich in het
verslagjaar met name gefocust op:
 het langer (sneller weer) thuis wonen, het meer en sneller toeleiden van cliënten naar
zelfstandig wonen met opstapwoningen als waardevolle en goed toepasbare tussenstap;
 gerichtere kortdurende en lichte interventies, voor zover dit mogelijk is;
 het verbeteren van het methodisch werken vanuit een HOZ bewustzijn; Riwis heeft daartoe in
2017 de methodiek ‘Samen werken aan je plan!’ geïmplementeerd waarin gebruik gemaakt
wordt van de meetinstrumenten de Zelfredzaamheidsmatrix en het Kompas (methodiek Jeugd);
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het voorsorteren op het (meer gaan) toepassen van Scheiden wonen & zorg. Riwis heeft in 2017
voor haar GGZ-cliënten twee ontwikkelprojecten voor nieuwe huisvesting onderzocht: één
project is overgegaan tot nadere samenwerking met een projectontwikkelaar en zal in 2019
leiden tot realisatie van 35 appartementen, het tweede ontwikkelproject heeft betrekking op
een woonlocatie in Doetinchem en zal naar verwachting ook begin 2019 worden gerealiseerd.

In samenspraak met Gemeente Apeldoorn, in het kader van maximale begeleiding van cliënten en
het doelmatig, efficiënt en effectief inzetten van (financiële) middelen heeft Riwis in het verslagjaar
toegewerkt naar het deels omzetten van individuele begeleidingsinterventies naar collectieve
ondersteunings- en leerprogramma’s die in het leercentrum van Riwis aangeboden zullen worden.
De leermodules worden in interactie met cliënten ontwikkeld en geboden en sluiten aan op de
begeleidingsmethodiek ‘Samen werken aan je plan!’.
Achtergrond cluster VVT

Het beleid van het cluster VVT richt zich meer en meer op het langer thuis wonen. Als gevolg van de
maatschappelijke beweging om mensen in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk thuis te wonen
dienen zich binnen de zorgcentra cliënten aan met een zwaardere zorgvraag en een steeds korter
durend verblijf.
Binnen de thuiszorgteams van Riwis zijn de effecten van het langer (of weer sneller) thuis wonen
merkbaar. De zorg wordt intensiever, krijgt een langduriger karakter en wordt tevens complexer. Dit
is het gevolg van het verleggen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie.
De ontwikkeling naar langer thuis wonen vraagt, naast een hogere mate van inzet van formatie, ook
naar de inzet op een ander deskundigheidsniveau. Er is in 2017 een verschuiving waarneembaar van
inzet verzorgenden naar inzet verpleegkundigen.
Een belangrijke actuele ontwikkeling is de aandacht en de daaruit voortkomende extra eisen voor de
kwaliteit van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg die in het programma Waardigheid & Trots en het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te zien zijn. Die eisen stellen andere en hogere inzet van
(zorg)medewerkers. Riwis zit hier vol op koers om aan deze eisen te voldoen.
Gevoerd beleid cluster VVT

In het verslagjaar heeft Riwis, onder andere op basis van de hierboven geschetste ontwikkelingen,
haar huidige beleid, werkwijze en portfolio herijkt. Er is onderzoek gedaan naar verschillende
toekomstscenario’s voor het cluster VVT. Op basis van dit onderzoek is gekozen voor de ontwikkeling
tot dementiespecialist in combinatie met het bieden van intensieve hoogwaardige ouderenzorg. Dit
levert voor de huidige en toekomstige cliënten van Riwis de grootste bijdrage aan duurzame
kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg. Beide ambities hebben zich vertaald in diverse projecten. Zo
is er geïnvesteerd in dementiezorg door te onderzoeken of vroege betrokkenheid en interventie in de
wijk mogelijk is. Tevens participeert Riwis in het Netwerk Dementie. In 2018 worden alle
medewerkers op hun eigen niveau extra toegerust met kennis en vaardigheden omtrent dementie.
Bejegening en welzijn zijn hierin belangrijke aspecten. Daarnaast onderzoeken Riwis en de Zorggroep
Apeldoorn e.o. in goed overleg de mogelijkheden om de huidige contractuele afspraken te herzien.
Er is op gestructureerde wijze ingezet op de uitwerking van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en
de implementatie van de diverse daaraan verbonden ontwikkeltrajecten en processen. Er wordt
samen met ketenpartners een 24 uurs wijkverpleegkundig team gerealiseerd waardoor de 24 uurs
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thuiszorg niet alleen kwalitatief is versterkt maar ook de continuïteit is verbeterd. Riwis heeft zich in
2017 aangesloten bij een lerend netwerk, samen met Hanzeheerd, De Goede Zorg en de
Zorgmensen, en heeft de oprichting van een verpleegkundige advies raad (VAR) goedgekeurd en
vormgegeven. In 2018 verwachten wij in te zullen zetten op uitwerking en implementatie van het in
ontwikkeling zijnde Kwaliteitskader Wijkverpleging.
In het verslagjaar is tevens een eerste aanzet gegeven om samen met woningcorporatie Veluwonen
nieuwbouwconcepten uit te werken voor beide woonzorgcentra. In 2018 zullen deze plannen zowel
inhoudelijk alsook financieel en qua planning nader worden uitgewerkt. Het concept van Scheiden
van Wonen en Zorg zal in de nieuwbouwplannen waar mogelijk worden doorgevoerd. Vooruitlopend
is ook in 2017 de focus op modulair opgebouwde zorgvormen, zoals MPT en VPT, verder doorgezet.
Medio 2017 was ook binnen het cluster VVT de arbeidsmarktproblematiek merkbaar. Met onder
meer efficiëntiemaatregelen, extra opleidingsplaatsen, een vernieuwd vacaturebeleid en de inzet van
personeel niet in loondienst (PNIL) is Riwis erin geslaagd de kwaliteit en continuïteit van zorg ook in
het verslagjaar te realiseren.
Ook vermeldingswaardig is het gegeven dat de eerder ingezette methodiek De Werkvloer Centraal is
verbonden met het programma Waardigheid & Trots dat zich richt op zinvolle daginvulling en
deskundigheidsbevordering.
Achtergrond cluster Bedrijfsvoering

De ontwikkelingen in het zorglandschap en in het verlengde daarvan binnen de clusters GGZ en VVT
hebben uiteraard ook z’n weerslag op het cluster Bedrijfsvoering. Dit cluster faciliteert het primaire
proces in hun werkzaamheden en verantwoording richting stakeholders en borgt dat dit proces
optimaal verloopt en bijdraagt aan de ambities van Riwis: een organisatie die zowel stevig als flexibel
is, innovatief kan zijn en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
Bedrijfsvoering opereert vanuit een taakstellende opdracht om een overheadpercentage van
maximaal 15% aan te houden; een opdracht die een toenemend spanningsveld kent omdat de
regeldruk onverminderd hoog is, regelmatig nieuwe wetgeving aan de orde is, zoals de Algemene
Verordening Gegevensverwerking, en de op handen zijnde decentralisatie van de GGZ WMo-zorg een
nieuwe complexiteit ten aanzien van registratie en declaratie met zich mee zal brengen. Het cluster
Bedrijfsvoering heeft zich derhalve primair gericht op proces-, sturing- en informatie-optimalisatie, in
de breedste zin des woords. Daarnaast behoefden arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken en
vastgoedontwikkelingen in het verslagjaar specifieke aandacht van het cluster Bedrijfsvoering.
Gevoerd beleid cluster Bedrijfsvoering
Het cluster Bedrijfsvoering heeft zich in 2017 steeds nadrukkelijker in faciliterende zin gepositioneerd
richting de zorglijn. Er is afstemming gezocht met de zorglijn en in toenemende mate gewerkt vanuit
een op taakniveau geborgd overleg tussen HRM, Planning & Control en teamleiders / managers zorg.
De administratieve processen ten aanzien van de cliëntadministratie en productieverantwoording is
evenals de implementatie van het digitale berichtenverkeer met zorginkopers geheel afgerond.
Werkprocessen zijn efficiënter en effectiever ingericht; door applicaties met elkaar te koppelen is dat
wat nog handmatig werd gedaan, geautomatiseerd waardoor foutmarges omlaag zijn gegaan. Er is
een proof of concept uitgevoerd voor een nieuw elektronisch cliëntendossier en registratiesysteem
dat een toegankelijker cliëntportaal kent, betere managementinformatie levert en te koppelen is aan
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andere applicaties. Daarnaast is de pilot veilig mailen uitgevoerd en afgerond. De werkwijze rondom
het maken van back-up’s is herzien; dit geschiedt nu automatisch in the cloud wat veel tijd bespaart.
Veel is geïnvesteerd op de ontwikkellijnen aantrekkelijk werkgeverschap en leerwerkbedrijf. Dit heeft
in 2017 geresulteerd in de erkenning van Riwis als beste leerwerkbedrijf in zorg en welzijn van
Gelderland en in de bijdrage aan de regionale ontwikkeling van Verbrede leerpaden; een
ontwikkeltraject waarbij leerlingen in een verkort leertraject dwars door de cure, care en sociaal
maatschappelijke domeinen heen hun leer-werkervaring op kunnen doen ofwel een ‘cliëntvriendelijk
transformatie proof’-leertraject.
In 2017 is ook gestart met de uitvoering van strategische personeelsplanning om te komen tot een zo
effectief en efficiënt mogelijk personeelsbestand. Het streven is dat in 2020 de juiste medewerker op
de juiste plek werkt en dat het zelforganiserend en lerend vermogen van de teams is vergroot. Het
werken met een flexpool is uitgebreid van 2 teams naar alle GGZ teams.
In het verslagjaar is met de bonden een nieuw Sociaal Plan afgesloten De belangrijkste aanpassing is
dat het uitsluiten van gedwongen ontslagen vervangen is door de doelformulering van het sociaal
plan: “De mogelijk nadelige sociale- en/of rechtspositionele gevolgen die voortvloeien uit de
organisatieveranderingen bij Riwis Zorg en Welzijn te beperken”. Het Sociaal Plan is van
vakbondszijde ondertekend door NU’91, FNV en CNV Zorg en Welzijn.
In 2017 zijn er twee business cases vastgoed GGZ ontwikkeld, binnen de regio Apeldoorn en de regio
Doetinchem. Deze zullen naar verwachting in 2018 resulteren in de start van nieuwbouw. Het betreft
nieuwbouw die aansluit op het (zorg)beleid en die de transformatie naar Scheiden wonen & zorg
mogelijk maakt. Binnen VVT is er voortgang geboekt op de nieuwbouwtrajecten van de beide
woonzorgcentra, De Beekwal en Tolzicht. De samenwerking met VeluWonen is goed en van beide
zijden wordt geïnvesteerd in de realisatie van duurzame woonvoorzieningen voor kwetsbare
(oudere) burgers in de gemeente Brummen. Verder heeft Riwis zich in 2017 verbonden aan de
regionale duurzaamheidstrajecten. De eerste energie-audit op de vastgoedportefeuille van Riwis is
uitgevoerd en biedt handvatten om meer ecologisch verantwoord te acteren.
De financiële administratie is in de VVT gestart met het project ‘cashless betalen’ voor cliënten. Dit is
gebruiksvriendelijk voor cliënten en bespaart veel tijd in de afhandeling van de administratie.
Daarnaast is digitaal contractbeheer geïmplementeerd.
Het cluster heeft kans gezien om zich op haar eigen professie en processen goed door te
ontwikkelen, waarbij ze de aansluiting op de ontwikkel- en implementatieruimte van de zorglijn goed
heeft bewaakt. Het cluster is echter nog enigszins kwetsbaar in haar afhankelijkheid van en interactie
met de zorgclusters. Daar waar binnen de zorgclusters sturingsproblemen zichtbaar aan de orde
kwamen, had dit risico’s en effecten in zich voor het cluster Bedrijfsvoering. Deze zijn goed
gemanaged en hebben niet of nauwelijks geleid tot onnodige risico’s of kosten.
Bedrijfsvoering staat nu voor de uitdaging om een volgende stap in de ontwikkeling naar een
management control systeem te zetten waarin de korte- en lange termijndoelen met elkaar in
verbinding worden gebracht. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van een evenwicht waarbij
innovatie in de bedrijfsvoering mogelijk is (future control), strategische doelstellingen kunnen
worden gerealiseerd (present control) en de basis op orde is (past control).
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2. Governance Riwis
2.1

Besturingsmodel en governance

Besturingsmodel

De bestuursstructuur van Riwis bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is vastgelegd in
de statuten van de stichting en in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van het beleid, de
strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten en legt daarover verantwoording
af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene
zaken van de stichting. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviesrol richting de
Raad van Bestuur.
In 2017 heeft Riwis de Governancecode Zorg 2017 als vertrekpunt genomen en verder invulling
gegeven. Riwis kent daarnaast de klokkenluidersregeling.
Gedragscodes

Riwis kent diverse gedragscodes die van toepassing zijn op zorg en bedrijfsvoering. Deze
gedragscodes zijn deels door Riwis opgesteld. Riwis heeft zich aan de naleving van deze gedragscodes
gecommitteerd.
Protocol informatiebeveiliging
Met betrekking tot de vertrouwelijke gegevens heeft Riwis de Privacygedragslijn en het protocol
Gedragsregel informatiebeveiliging opgesteld conform de NEN 7510. De gedragslijn bevat de kaders
over het recht op privacy en inzage en hoe Riwis hiermee omgaat. Het protocol geeft aan waaraan
alle medewerkers bij Riwis, medewerkers in loondienst, vrijgevestigden, stagiaires, vrijwilligers en
andere bevoegden die gebruikmaken van de faciliteiten van ict-voorzieningen, zich te houden
hebben. Met dit protocol borgt Riwis dat medewerkers over de juiste en betrouwbare informatie
kunnen beschikken en tegelijkertijd dat de vertrouwelijke gegevens niet in handen komen van
onbevoegden.
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Governance Zorg 2017
Zorgorganisaties zoals Riwis zijn publiek gefinancierde organisaties en hebben een sterke binding met
de Nederlandse samenleving. Dat vraagt om een transparante en verantwoordelijke vorm van
bestuur, toezicht en medezeggenschap. De zorg heeft daarom een eigen governancecode opgesteld:
de Governancecode Zorg 2017. Aan de hand van zeven principes zijn normen en gedragsregels
beschreven die niet vrijblijvend zijn. Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur heeft deze
code in het verslagjaar, elk vanuit zijn eigen visie, uitgewerkt en opgepakt.
De rol van zorgbestuurder heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld naar meer
dienend aan de cliënt en eindverantwoordelijk voor de optimale zorg aan de cliënt. Vanwege deze
wijziging en (continue) bijstelling gaat de Raad van Bestuur de dialoog aan met de interne
stakeholders, zoals de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de naastbetrokkenenraad en (delen van)
de organisatie. De Raad van Bestuur stimuleert daarnaast vanuit het integrale besturingsmodel en
besturingsprincipe een onderlinge samenhang in de sturing binnen alle clusters en op alle echelons
binnen de organisatie opdat op een efficiënte en effectieve wijze de meerjarenstrategie en
beleidsdoelen worden geborgd en gerealiseerd. Hierin zijn ‘besturen vanuit vertrouwen’, ‘verbinding
met belanghebbenden’ en ‘oog voor maatschappelijke resultaten’ de leidende beginselen.
Ook de Raad van Toezicht heeft in 2017, hierop aansluitend, de dialoog gezocht met de
medezeggenschapsraden, medewerkers en cliënten en heeft hun meegenomen in hun jaarlijkse
evaluatie.
Riwis plaatst de gedragscodes in een digitaal handboek dat voor alle werknemers toegankelijk is; ze
staan niet op de website van Riwis.

2.2

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft het verslagjaar geschreven vanuit het perspectief ‘Samen Werken aan de
transformatie van het zorglandschap in 2017’.
De Raad van Toezicht houdt mede toezicht namens de cliënten. De meerwaarde die de Raad van
Toezicht wil toevoegen voor medewerkers en cliënten is dat de Raad van Toezicht fungeert als een
paar extra ogen die bezien of de continuïteit en kwaliteit van zorg niet in gevaar is. De Raad van
Toezicht bewaakt of de doelstellingen worden behaald in een innovatieve, plezierige werkomgeving
en omgang met elkaar en neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid als dat nodig mocht zijn.
De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit door middel van dialoog, reflectie en interactie met het
MT, de Raad van Bestuur en de stakeholders en is daarop altijd aanspreekbaar. De rol als werkgever
van de Raad van Bestuur, de controle op de bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg, zijn geborgd in de
commissies en bij de voorzitter Raad van Toezicht. In 2017 is door de Raad van Toezicht een
Toezichtskader geschreven passend bij de Governance Code Zorg 2017. Dit kader is de basis van de
uitvoering van het toezicht op de besturing van Riwis in 2018.
Proactief toezicht houden

De Raad van Toezicht heeft zich in 2017 ontwikkeld tot een proactieve Raad van Toezicht, die
integraal toeziet op het wendbaarheidsvermogen van Riwis waarin risico’s, resultaten, vernieuwing,
ambities en kernwaarden een hoofdrol spelen. Proactief toezicht dat:
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rekening houdt met trends waarin we met elkaar afspraken nakomen,
planmatig tot stand komt,
scherp en transparant is.

De Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor Goed Toezicht dat past bij de fase waarin
Riwis zich bevindt en passend bij de transformatie in de zorg. De Raad van Toezicht heeft meer de
nabijheid gezocht met alle betrokkenen binnen en buiten Riwis.
Werkwijze

De Raad van Toezicht heeft in 2017 met de Raad van Bestuur meerdere malen uitvoerig gesproken
over de veranderende bedrijfsvoering op inrichting van interne en beheersings- en
controlesystemen, strategie, prestaties, innovatie en positionering van Riwis binnen het
transformerende zorglandschap. In haar dagelijks werk benut de Raad van Toezicht een groot aantal
zogeheten 'checks and balances', naast de bijeenkomsten en ontmoetingen met stakeholders,
management, medewerkers en cliënten.
Om een zelfstandig beeld te ontwikkelen over de bedrijfsvoering van Riwis zijn door de leden
verschillende bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen bezocht om in direct overleg te treden
met cliënten, medewerkers, managementteam en staf. Ook zijn er overleg- en evaluatiemomenten
geweest met de Centrale Cliëntenraad, de Naastbetrokkenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast
hebben de leden van de Raad van Toezicht diverse Riwis locaties bezocht en deelgenomen aan
relevante netwerkbijeenkomsten.
Belangrijkste aandachtspunten

In 2017 waren de belangrijkste aandachtspunten voor de Raad van Toezicht:
1. Uitwerking van de Strategische Visie 2017 – 2020
2. Professionalisering Leiderschap en Geloof in eigen kunnen uitgewerkt in de strategie van Riwis
3. ICT-ontwikkeling en dashbord
4. Realisatie van plannen en doelstellingen: KPI’s
5. Business case huisvesting GGZ en VVT
6. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
De Raad van Toezicht heeft meerdere malen gedetailleerd gesproken met de Raad van Bestuur over
realisatie van de strategie Riwis, MTO uitkomsten, HKZ audit, begroting en resultaat, ontwikkeling
GGZ en VVT, treasury, herziening financieel beleid, risicomanagement, fraude-risicoanalyse,
ziekteverzuim, samenwerking onderaannemers, kwaliteit van zorg – veiligheid, strategisch
personeelsbeleid en professionalisering personeel, herschikking zorgverkoop.
Verder hebben de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur uitvoerig van gedachten gewisseld over:
 de wijze waarop Riwis blijvend kan inspelen op de transformatie in het zorglandschap en haar
positie kan versterken als werkgever, zorgaanbieder en samenwerkingspartner;
 de wijze waarop de cliënten zo goed mogelijk kunnen participeren met ervaringsdeskundigheid
binnen Riwis en zelfstandig in de maatschappij met de nauwe samenwerking met ketenpartijen
daarbij.
Eigen functioneren

In december 2017 heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd op de koers die in
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2016 is uitgezet. De evaluatie over 2017 is drieledig geweest, met OR / CCr / NBr, met de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht zelf. In 2018 wordt een evaluatie met het MT daaraan toegevoegd.
Het beleid van bezoldiging Raad van Toezicht voldoet aan de normen van de WNT en de NVTZ.
Binnen onze uitvoering als Raad van Toezicht van Riwis Zorg & Welzijn hebben wij in 2015, 2016 en
2017 afgezien van een verhoging om voor ons moverende redenen.
Ten aanzien van de honorering in 2018 nemen wij het volgende in acht:
 toename van verantwoordelijkheid – risico in de maatschappelijke opdracht;
 toename van tijdsbesteding, gemiddeld 4 uur per week / 160 uur voor een lid en 6 uur voor de
voorzitter per week / 240 per jaar;
 toename scholing voor professionalisering van het toezicht, gemiddeld 8-24 uur per jaar;
 toename van activiteiten in verbinding met de maatschappelijke agenda.
Wij geven ons rekenschap dat wij functioneren in een maatschappelijke organisatie, welke werkt aan
publiek doel met publieke middelen. In overleg met elkaar en rekening houdend met de zwaarte van
de functie, de tijdsbelasting en het wettelijke bezoldigingsmaximum van de WNT hebben wij
besloten de honoraria aan te passen met ingang van 1 januari 2018.
Voor haar eigen ontwikkelingen heeft ieder lid van de Raad van Toezicht in 2017 een of meerdere
bijeenkomsten en trainingen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders) bezocht of
deelgenomen aan verschillende leergangen (de Erkende toezichthouder/ Wagner Academy/De
Nieuwe Commissaris/leergang Healthcare Management Nyenrode Business Universiteit) gericht op
eigen professionalisering. Als team is een Dialoog training gevolgd voor het versterken van elkaars
vaardigheden en inzicht in elkaars werkwijze en zijn.
De blik vooruit op 2018

In de eindevaluatie van de Raad van Toezicht, die is gehouden met een vertegenwoordiging van alle
betrokkenen, medewerkers, cliënten, naastbetrokkenen en de Raad van Bestuur is de focus op
toezicht voor het jaar 2018 door de Raad van Toezicht vastgesteld op:
1. De sturing op resultaat en duurzaam verankeren nieuwe processen
2. De toepassing van de PDCA (plan do check act)
3. De cultuur “ Geloof in eigen kunnen” en eigenaarschap
4. Uitvoering Toezichtskader Raad van Toezicht 2017
B.A.M.G.J. Hooijmans

Voorzitter RvT

J.J.H. Rogier

Vice-voorzitter RvT

G. Boeve

Lid RvT

Directeur OM Management &
Advies, directeur
DinZ BV, directeur
Slim & Stout BV, directeur
Gelre en DZ, vakgroepmanager
JRCG, eigenaar
Lid RvT Veluwse Onderwijs Groep
Regio FoodValley, secretaris
directeur
Gemeente Arnhem, strateeg
lid RvT PCBO Amersfoort (tot
oktober 2017)
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N.L.H.M. van Wolven-Jenniskens
H. Minkhorst

2.3

Lid RvT
Lid RvT

lid RvT Kwintes
Stichting QuaRijn, manager HR
HM Risicomanagement, directeur
Lid RvC Rabobank Noord- en Oost
Achterhoek
Lid RvT ROC Graafschap College
Voorzitter RvT Careaz

Raad van Bestuur

Riwis beschikte in het verslagjaar over een éénhoofdige Raad van Bestuur, mevrouw
E. ten Have-Weustenenk MSM, met integrale aansturing. De portefeuille van de Raad van Bestuur
omvat zowel bedrijfsmatige als zorginhoudelijke elementen. Als leidinggevende voert zij de
jaargesprekken met de managers GGZ, VVT en Bedrijfsvoering, haar drie adviseurs, de medewerkers
van het team Communicatie, het secretariaat Raad van Bestuur en de functionaris
Gegevensverwerking.
De focus van de Raad van Bestuur was in het verslagjaar vooral gericht op de sturingsaspecten
binnen de organisatie en het verder bekwamen van alle sturingslagen in de organisatie. Met name
bewustwording op de bedrijfseconomische aspecten in combinatie met de kwaliteitskaders
behoefde aandacht van de Raad van Bestuur. Dit traject zal in 2018 een vervolg krijgen.
In 2017 is het besluit genomen om het cluster GGZ onder leiding van twee managers te plaatsen op
basis van integraal management, en de tweede manager GGZ vooralsnog voor de duur van twee jaar
aan te stellen. Daarnaast is besloten de span of support van de teamleiders GGZ te verlagen; van
gemiddeld 53 fte naar gemiddeld 32 fte medewerkers per teamleider, bij een inzet van 32 uur per
week. Dit heeft niet tot herindeling van de teams geleid, maar wel tot het terugbrengen van het
aantal teams dat de teamleider aanstuurt.
De bezoldiging van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de klassenindeling van Riwis, conform de
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp artikel 2, Indeling in klassen. Elk
jaar stelt de Raad van Toezicht deze klassenindeling vast. De karakteristieken van de instelling
bepalen de functiezwaarte en de zwaarte bepaalt het bezoldigingsmaximum. In 2017 viel Riwis in
klassenindeling III.
In het verslagjaar had de Raad van Bestuur drie nevenfuncties: algemeen bestuurslid van de
Werkgeversvereniging Zorg Oost-Nederland, algemeen bestuurslid Zorgplatform Apeldoorn en
algemeen bestuurslid Apeldoorn Stagestad.
De Raad van Toezicht ziet toe op mogelijke belangenverstrengeling op basis van het protocol dat de
Raad van Bestuur altijd voorafgaand aan de aanvaarding van een nevenfunctie goedkeuring vraagt
aan de Raad van Toezicht.
Algemene beschouwing over 2017

Riwis was in 2017 in control en heeft een gezond fundament voor het duurzaam doorontwikkelen
van de kwaliteit en continuïteit van zorg en ondersteuning gerealiseerd. Het risicoprofiel was goed in
beeld en beheersbaar en er hebben zich geen grote nieuwe risico’s afgetekend. De
geprognosticeerde groei bleef enigszins achter en tegen het einde van het verslagjaar tekende zich
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een onderbezetting binnen het segment GGZ af. Deze ontwikkelingen zijn niet specifiek voor Riwis en
sluiten aan op een landelijke tendens.
In 2018 zal nader moeten worden verkend in hoeverre deze neerwaartse tendens in de vraag zich
blijft aftekenen en of dit bijstellingen van beleid, ambitie of strategie in zich draagt.
2017 heeft zich ook gekenmerkt door een, kortdurende instabiliteit in sturing vanuit management en
middenkader. Er is geen sprake geweest van risico’s op het gebied van de continuïteit en kwaliteit
van zorg en de bedrijfsresultaten, maar de medewerkers en cliënten hebben er wel hinder van
ondervonden. Eind 2017 begin 2018 waren de sturingsposities allen weer ingevuld.

2.4

Medezeggenschap

Cliëntenraad
2017 was voor de Cliëntenraad een hectisch jaar. De raad heeft zich ontwikkeld naar de voorkant van
het proces c.q. de ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarmee heeft de raad laten zien meer in
haar eigen kracht te kunnen staan en zelf de regie te nemen. Met ingang van 1 augustus 2017
hebben zij een nieuwe cliëntondersteuner aangenomen.
De Cliëntenraad heeft in het verslagjaar meer de samenwerking en verdieping gezocht. Naast het
overleg met de bestuurder, zes keer per jaar, heeft de raad meer contact gezocht met andere
medewerkers van de organisatie, zoals de managers GGZ en VVT, medewerkers van Zorgtoeleiding,
de accountmanager Zorg en de controller. Deze medewerkers hebben in de cliëntenraadvergadering
actuele thema’s toegelicht en zo bijgedragen aan beter begrip. Dit is als zeer waardevol ervaren.
In 2017 zijn de volgende thema’s aan bod gekomen:
 aanpassing reglementen,
 vragenlijst CTO 2017,
 het cliëntenportaal,
 communicatie,
 zorgvisie,
 organisatiestructuur,
 sturing GGZ.
Cliëntenraadsleden hebben daarvoor aan verschillende werkgroepen en sollicitatiegesprekken
deelgenomen.
Adviezen die de CCr heeft uitgebracht zijn:
 Doorontwikkeling geloof in eigen kunnen,
 Samen werken aan je plan,
 De bussiness cases Zonnehoeve en Doetinchem,
 De jaarplannen en begroting 2018,
 De wijziging van het Klachtenreglement,
 Het advies over de sturing GGZ.
In 2017 heeft de cliëntenraad ook één ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de
onafhankelijkheid van de cliëntvertrouwenspersoon.
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De cliëntenraad heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van haar enquêterecht; Zorgbelang
Gelderland heeft de jaarstukken Riwis 2016 doorgenomen. Op basis daarvan en op basis van de
signaleringsrapportage van het Adviespunt van Zorgbelang was er geen aanleiding tot het indienen
van een aanvraag voor onderzoek naar het beleid en de uitvoering daarvan door Riwis bij de
Ondernemingskamer.
Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenenraad heeft in 2017 ongeveer 1 keer per 6 weken in diverse samenstellingen
vergaderd. Er is naast het intern (voorbereidend en afstemmend) overleg regelmatig vergaderd in
aanwezigheid van de Raad van Bestuur of een afgevaardigde daarvan zodat een goede afstemming
bereikt kan worden. Tevens heeft de NBr eind 2017 geparticipeerd in de evaluatie van de Raad van
Toezicht. Daarin werd breed gekeken naar de interactie tussen de diverse adviesraden, de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht.
De Nbr adviseerde de Raad van Bestuur onder meer over zaken als naastbetrokkenenbeleid, de
kwaliteit van zorg en de leef- en woonomgeving van cliënten.
Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door gebrek aan leden in de Nbr. Er hebben zich meerdere
raadsleden afgemeld door allerlei oorzaken, veelal gelegen in de mate van belastbaarheid. Hierdoor
is er een korte periode geweest met slechts 2 leden. In nauwe samenwerking met het team
Communicatie heeft de NBr met resultaat een interne wervingscampagne opgezet en uitgevoerd .
De Nbr bestaat per 31 december 2017 weer uit zeven leden.
De Nbr heeft voor het voorjaar 2018 een familieavond gepland. Een dergelijke avond heeft in 2017
niet plaatsgevonden als gevolg van de eerder genoemde onderbezetting. Ook het aantal geplande
vergaderingen voor 2018 is weer ‘op sterkte’. Naast de aanwezigheid van de Raad van Bestuur zal in
2018 de manager GGZ bij 4 van de 8 geplande vergaderingen aanwezig zijn, om een meer directe
verbinding met het primair proces tot stand te brengen.
Ondernemingsraad
De OR heeft in 2017 wederom te maken gehad met een groot verloop van leden. Het op peil houden
van de voortgang van het OR-proces en het borgen van expertise binnen de OR vergde, vanwege dit
verloop, extra inzet van de zittende OR-leden.
De OR heeft, gelet op de toenemende complexiteit en kwantiteit aan vraagstukken, zich tot taak
gesteld om de besluitvormingseffectiviteit te optimaliseren. Zij hebben hun overlegstructuur onder
de loep genomen en samen met de Raad van Bestuur gekozen om structureel ‘informatieve
overlegmomenten OR - Raad van Bestuur’ in te plannen. Hoewel de samenwerking van de OR met de
Raad van Bestuur al goed is, heeft dit informatieve overleg ertoe bijgedragen dat we nog meer met
elkaar in verbinding zijn. Er wordt meer forwards gewerkt.
Advies- en instemmingsverzoeken

In 2017 heeft de OR 10 adviesaanvragen, 9 instemmingsverzoeken en 16 informatieve documenten
ontvangen en behandeld. De OR heeft 1 initiatiefvoorstel ingediend; dit betrof een voorstel met
betrekking tot een computercursus voor medewerkers. Deze is gehonoreerd.
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Via de OR-nieuwsbrief heeft de OR de medewerkers op de hoogte gesteld van het verloop en de
uitkomsten van de voornaamste medezeggenschapsonderwerpen.
Omdat de omvang en diversiteit van onderwerpen van de OR tafel groot is wordt in dit verslag
volstaan met het belichten van drie onderwerpen.
•

Adviesaanvraag Sturing GGZ 2de manager
De ontwikkelingen betreffende de sturing GGZ en de daaraan verbonden adviesaanvraag tot
aanstelling van een 2e manager hebben in 2017 veel overleg en afstemming gevraagd.
In eerste instantie zag de OR geen meerwaarde in het aanstellen van een tweede manager.
Ontwikkelingen binnen het cluster, verloop van personeel op cruciale functies en het parallel
lopen van de aanstelling met een wijziging in het sturingsmodel binnen het cluster GGZ hebben
ertoe bijgedragen dat de OR het aanstellen van een tweede GGZ-manager in een ander
perspectief heeft geplaatst en er eind 2017 overgegaan kon worden tot de werving- en
selectieprocedure.

•

Adviesaanvraag Implementatie project Samen werken aan jouw plan!
De OR is content dat er nadrukkelijker aandacht is besteed aan het methodisch werken binnen
de GGZ. Een aandachtspunt dat vanuit de OR in dit kader aan de Raad van Bestuur is aangereikt,
is de borging van een goede implementatie middels ondersteuning vanuit Praktijkbegeleiders
Methodisch Werken. Op die wijze wordt samen met de teamleiders gewerkt aan éénduidigheid
en draagvlak binnen alle teams.

•

Instemmingsverzoek Werkkostenregeling (WKR)
De OR heeft zich ingezet om een fietsregeling binnen de WKR 2017 af te kunnen spreken. Zij
heeft zich ingespannen om in redelijkheid en met oog voor zowel het medewerkersbelang alsook
de organisatorische (financiële)begrenzing een goed toegankelijke regeling te realiseren. Dit is
hen gelukt en is zeer gewaardeerd door de medewerkers. De OR heeft besloten om zich in te
zetten om de fietsregeling in 2018 voort te zetten.

Participatie van medewerkers

Een gezamenlijk doel van de Raad van Bestuur en de OR is het vergroten van betrokkenheid en
participatie van alle medewerkers binnen Riwis. De OR vindt het belangrijk om een goede
vertegenwoordiger te zijn van zijn achterban en wil actief en ook pro-actief de verbinding met de
medewerkers zoeken. De OR is derhalve in 2017 gestart met teambezoeken. Er is gestart binnen het
cluster VVT en zal een vervolg krijgen binnen het cluster GGZ. Deze werkwijze wordt in 2018
voortgezet.
Samenstelling OR

Op 31 december 2017 bestaat de OR uit: Mary Mombarg, Kim Veltkamp, Siewarde van
Steinvoorn, Jarno van den Heuvel, Ria Barten, Vivian van der Wal, Martin Carras en Arjan Dijkgraaf.
De OR wordt ondersteund door Janny Bleijswijk, ambtelijk secretaris.
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3. Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid is gericht op het optimaliseren van zorg- en dienstverlening. Het management
vertaalt dit in beleid zodat cliënten erop kunnen rekenen dat wat is afgesproken ook daadwerkelijk
wordt uitgevoerd en medewerkers kunnen rekening op voldoende faciliteiten om goede zorg te
kunnen bieden in een goed werkklimaat.

3.1

Kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem

Riwis hanteert het kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de HKZ-normen voor de VVT
en de GGZ. Het systeem biedt medewerkers de mogelijkheid klachten en incidenten te registreren,
analyseren, af te handelen en verbeteringen in te voeren. Het digitale kwaliteitshandboek biedt een
overzicht van alle processen, protocollen, formulieren en instructies die Riwis hanteert, inclusief de
daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Kwaliteitsbeleid

In 2016 heeft Riwis een nieuw kwaliteitsbeleid opgesteld dat belegd is in de clusters en zich meer
richt op interne verantwoording en flexibiliteit. Op basis hiervan is er minder gewerkt vanuit regels
en meer met beraad en zelfreflectie. Teams werden daarbij ondersteund, terwijl de organisatie de
kwaliteit meet die past bij veilige en resultaatgerichte effectieve zorg.
HKZ-certificering

In oktober 2017 heeft Dekra een externe HKZ-audit uitgevoerd. Deze bracht enkele tekortkomingen
aan het licht. Met ondersteuning van Vos Advies is een plan van aanpak opgesteld gericht op het
herformuleren van de visie op kwaliteit en veiligheid integraal voor de GGZ, VVT en Bedrijfsvoering
en het op korte en lange termijn inbedden van de PDCA-cyclus op kwaliteit en veiligheid. Deze
aanpak heeft ertoe geleid dat zowel het cluster VVT alsook het cluster GGZ haar certificaat opnieuw
bekrachtigd ziet.

3.2

Kwaliteit informatie en gegevensverwerking

Gegevensverwerking

Riwis is een organisatie waarin privacy een belangrijke rol speelt. De toenemende aandacht voor de
bescherming en privacy van cliënten en medewerkers vraagt om adequate beheersmaatregelen. In
februari 2017 heeft het MT daarom ingestemd met het projectplan Op weg naar de AVG. Aanleiding
was de uitkomst van een quick scan naar de naleving door Riwis van de eisen en normen van de Wet
bescherming persoonsgegevens; de voorloper van de nieuwe Europese wet Algemene verordening
Gegevensverwerking (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is. Hiermee is voortvarend te werk gegaan
ten einde alle verbeterpunten eind 2017 te hebben opgelost. Aan het eind van het verslagjaar heeft
Riwis daartoe een functionaris gegevensverwerking aangesteld.
Stuurinformatie

In 2017 is Riwis gestart met een intern sturings- en verantwoordingscyclus op basis van een format
waarin de managers per kwartaal rapporteren aan de Raad van Bestuur. De rapportages bestaan uit:
 een KPI-overzicht,
 de voortgang op de doelstellingen van het jaarplan,
 een rapportage op afwijkingen van gemaakte afspraken,
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de voortgang op aanvullend afgesproken doelstellingen/onderwerpen,
de verlies- en winstrekening tot en met de verslagperiode, afgezet tegen de begroting,
de prognose verlies- en winstrekening, afgezet tegen de begroting.

De teamleiders rapporteren de managers per maand op significante afwijkingen van de norm van de
KPI’s en op het niet of niet tijdig halen van de gestelde jaardoelen.

3.3

Kwaliteit cliënten

Cliënttevredenheidsonderzoek

Begin 2017 heeft Riwis in het cluster GGZ een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Sinds de
invoering van de WMO op 1 januari 2015 is Riwis niet meer verplicht om de CQI-meting als
instrument in te zetten als vragenlijst. De HKZ-normen schrijven echter voor dat Riwis periodiek de
tevredenheid van cliënten in kaart brengt en op de resultaten stuurt. In lijn met het visiedocument
Kwaliteitsbewustzijn heeft Riwis de cliënten gevraagd om de tevredenheid van de cliënten in kaart te
brengen. Het cliënteninitiatief Bureau Apeldoorn heeft samen met de cliëntenraad de vragenlijst
vanuit cliëntenperspectief opgesteld. De vragen concentreerden zich op de volgende thema’s:
 eigen regie,
 dagelijks leven,
 mijn plan,
 begeleiding.
De vragenlijst is door 331 cliënten, ca 30%, ingevuld. Helaas bleek het niet mogelijk om op basis van
deze vragenlijst Riwis een rapportcijfer te geven.
In het najaar van 2017 is de tevredenheid van VVT-cliënten met verblijf van de locatie Tolzicht
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau TRIQS in
opdracht van Stichting Riwis Zorg & Welzijn. Triqs heeft de CQi-meting uitgevoerd. Op 21 november
2017 zijn de cliënten van Tolzicht geïnterviewd. Vooraf is een lijst aangeleverd met cliënten die
geïnterviewd konden werden. De respons is daarom uitgekomen op 90%. Dit bestaat uit 18
geïnterviewde cliënten. Riwis kreeg van deze cliënten het rapportcijfer 8,4.
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 door het Zorginstituut Nederland
vastgesteld en daarmee opgenomen in het wettelijk Register. Dit kader stelt het cluster VVT in staat
om aan de hand van acht thema’s de zorg voor cliënten te toetsen en of te verbeteren, en het lerend
vermogen te versterken.
In het verslagjaar zijn acht werkgroepen geformeerd om van de acht thema’s uit te werken. De
uitkomsten worden vervolgens besproken in de stuurgroep.
In juli 2017 is Riwis een overeenkomst aangegaan met Hanzeheerd, de Zorgmensen en De Goede
Zorg om samen te werken in de vorm van een lerend netwerk conform het kwaliteitskader.
In november 2017 heeft de Raad van Bestuur in het kader van de kwaliteitsverbetering ingestemd
met de oprichting van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR).
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Klachten cliënten

Riwis wil de relatie tussen klager en aangeklaagde graag herstellen en heeft ervoor gekozen de klager
en de aangeklaagde samen de klacht te laten oplossen, desgewenst ondersteund door een
vertrouwenspersoon en/of bemiddelaar. Alleen als deze werkwijze niet tot het gewenste resultaat
leidt, dan legt Riwis de klacht voor aan de klachtencommissie. Nadat de klachtenprocedure is
afgerond, neemt Riwis contact op met de klager om te beoordelen of de klachtenprocedure goed is
verlopen.
Alle binnengekomen klachten worden geregistreerd in een daartoe ingericht digitaal systeem. De
geregistreerde klachten komen terug in de maandrapportages die leidinggevenden ontvangen op
basis waarvan een interne opdracht kan worden verstrekt dan wel beleid kan worden aangepast. Bij
formele klachtenprocedures rapporteert de klachtencommissie altijd aan de Raad van Bestuur.
In 2017 is het Klachtenreglement cliënten en naastbetrokkenen geactualiseerd op basis van de
Wkkgz.
In 2017 heeft Riwis 28 klachten geregistreerd. De laatste jaren was het aantal klachten gestabiliseerd
op het niveau van 30 – 35 klachten. Het aantal klachten van cliënten is met 6 gedaald. Waarschijnlijk
is de zorg beter dan voorgaande jaren in staat om klachten vroegtijdig op te pakken en niet te laten
escaleren. Het aantal klachten van naastbetrokkenen is eveneens gedaald naar 9. In 2017 is één
klacht via de formele procedure in behandeling genomen. Alle overige klachten zijn in behandeling
genomen door de vertrouwenspersoon en/of de teamleider.
De doorlooptijd van de klacht is in 2017 aanzienlijk verbeterd:
 97% van de klachten 2017 zijn in de eerste maand van 2018 afgehandeld; in 2016 was dit
percentage 73%.
 Alle klachten die een doorlooptijd van meer dan 12 weken kenden, stammen uit 2016 en de
eerste vijf maanden van 2017. Recente klachten met een dergelijke doorlooptijd komen niet
meer voor.
Er heeft zich geen wijziging ten opzichte van 2016 voorgedaan ten aanzien van de tevredenheid van
de klagers over zijn/haar relatie met Riwis na afhandeling van de klacht; 65% is tevreden. Ook de
meerderheid van de klagers (73%) is tevreden over de oplossing na afhandeling van de klacht.
De klachtencommissie bestaat uit een vaste, externe, onafhankelijk voorzitter (jurist), een ambtelijk
secretaris en leden. De leden wisselen en worden op basis van deskundigheid met betrekking tot de
binnengekomen klacht ingezet voor de klachtencommissie. De leden waren afkomstig uit het
management en de staf van Riwis en namen op persoonlijke titel deel aan de commissie; ze hadden
ook geen directe relatie met de cliënt en/of begeleiding. In het verslagjaar is de eerste inspanning
geleverd om in 2018 te komen tot een volledig onafhankelijke klachtencommissie.

24

De functionarissen klachtafhandeling per 31 december 2017 waren:
Mw. M.A.L.J.C. Eenkhoorn
Mw. M.A. Bouwmeester-Dijkstra (vanaf
1.11.2017)
Mw. E. Stijf
Dhr. M.J. Hemrika
Dhr. W. Koning
Mw. N. Pattiwael

Coördinator klachtenbehandeling

Achtervanger coördinator klachtenbehandeling
Vertrouwenspersoon cliënten
Vertrouwenspersoon naastbetrokkenen
Secretaris klachtencommissie

Veilig incidenten melden (VIM)

Medewerkers van Riwis hebben in 2017 alle denkbare incidenten kunnen melden via één
aanmeldingsformulier. Het proces van de incidentmeldingen is zodanig ingericht dat teams
vervolgens zelf de incidenten kunnen analyseren en oppakken.
In 2017 is het aantal incidentmeldingen in het cluster VVT toegenomen. Het aantal valincidenten is
evenals voorgaande jaren relatief het hoogst, opgevolgd door het aantal medicatie-incidenten.
In het cluster GGZ is het aantal incidenten relatief sterk toegenomen. Het hoogste aantal meldingen
was medicatie-incidenten, direct opgevolgd door agressie-incidenten. Deze toename schrijven we
toe aan het zwaarder wordende, multi-complexe cliëntprofiel; het aantal cliënten in zorg dat in
afwachting is voor behandeling of nog in behandeling is, is eveneens in het afgelopen jaar
toegenomen.
Riwis heeft maatregelen getroffen om het aantal incidenten te kunnen reduceren. Op het Centraal
Leerplatform is de e-learning leermodule ‘Omgaan met geneesmiddelen’ geplaatst. Dit heeft ertoe
bijgedragen dat in 2017 het aantal medicatiemeldingen in de maand december het laagst is. Eind
2017 zijn er voorbereidingen getroffen om agressietrainingen te starten. We verwachten dat de
effecten van deze trainingen in de tweede helft van 2018 zichtbaar worden.
Ten einde het aantal incidenten te verlagen heeft Riwis voor 2018 verschillende maatregelen
genomen:
 Het beleid Veilig incidenten melden (VIM) is aangescherpt waarin de rollen en het eigenaarschap
van de aandachtsfunctionarissen helder zijn geformuleerd en in de pdca-cyclus is geborgd.
 Riwis stelt bij de intake een individueel risicoanalyse op van de cliënt, op basis waarvan de
begeleiding de zorg beter op de cliënt kan afstemmen en herhaalt deze analyse ook tussentijds.
 Het medicatieveiligheidsprotocol is aangescherpt.
 De agressietrainingen zijn in 2018 als cyclische scholing meegenomen in het opleidingsplan 2018.
Cliëntvertrouwenspersoon

Het doel van de cliëntvertrouwenspersoon binnen Riwis is tijdelijke ondersteuning bieden aan de
cliënt als deze het gevoel heeft het niet met de begeleiding / zorgverlening te kunnen bespreken of
zich niet serieus genomen voelt. De cliëntvertrouwenspersoon fungeert als bemiddelaar tussen de
begeleiding en de cliënt en steunt de cliënt in diens streven zijn/haar doel te bereiken zonder zich
een oordeel te vormen over dat doel.
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In 2017 is het werkproces van de cliëntvertrouwenspersoon gewijzigd; er vond wekelijks afstemming
plaats met de coördinator klachtenbehandeling. Hierdoor konden de klachten van cliënten beter
worden gemonitord en waar mogelijk sneller worden afgehandeld. Voor 2018 zal deze werkwijze
verder worden aangepast naar ook nog een overleg per kwartaal met de manager GGZ.
De cliëntvertrouwenspersoon heeft zich in 2017 extra ingezet voor het ontwikkelen van de eigen
kracht van de cliënt om zijn/haar klacht goed uitgewerkt te krijgen.
Naastbetrokkenenvertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor naastbetrokkenen fungeert als een bemiddelaar tussen de begeleiding
en de naastbetrokkene, vanuit het perspectief van de cliënt. Als een relatie tussen de cliënt en diens
begeleiding spaak loopt kan de vertrouwenspersoon als intermediair optreden. Daarbij neemt deze
wel de uitgangspunten van de naastbetrokkene als basis.
De hulpvragen die de vertrouwenspersoon voor naastbetrokkenen in 2017 kreeg, hebben veelal te
maken met de overgang van cliënten van beschermd wonen naar een andere begeleidingsvorm.

3.4

Kwaliteitsbeleid medewerkers

Personeelsbeleid

In- en uitstroom personeel

Instroom in verslagjaar 2017
Instroom aantal personen: 178
Instroom aantal fte: 86,77


Uitstroom in verslagjaar 2017
Uitstroom aantal personen: 134
Uitstroom aantal fte’s: 65,33



Aantallen per 31 december 2017
Totaal aantal medewerkers per 31 december 2017: 652
Totaal aantal fte’s per 31 december 2017: 432,98
Totaal aantal vrijwilligers per 31 december 2017: 268
Totaal aantal stagiairs per 31 december 2017: 48

Flexibele inzet en stabiliteit
Riwis heeft al in 2014 aangestuurd op een passende verhouding tussen medewerkers in vaste dienst
en medewerkers met een flexibel contract om fluctuaties in de zorg goed op te kunnen vangen en
eventueel gedwongen ontslagen te voorkomen.
In 2017 is van start gegaan met een flexpool om geplande en ongeplande roosterverstoringen op te
vangen. De ontwikkeling van deze pool is voor een aantal teams gerealiseerd, maar kent stagnatie in
de doorontwikkeling als gevolg van het verloop van medewerkers en de arbeidsmarktproblematiek.
Hierin speelt mogelijk ook het zwaardere klantprofiel een rol, die een ander appel doet op de inzet
van de begeleiding.
Aanleiding voor de ontwikkeling van een flexpool is dat medewerkers elkaar opvangen als een
collega uitvalt. Zij doen dit vaak door naast hun eigen werk de diensten van de uitvallende collega op
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te vangen. Deze werkwijze draagt een risico in zich op overbelasting en in het verlengde daarvan tot
ziekteverzuim. Riwis heeft ervoor gekozen medewerkers ‘uit’ de vaste roosterpatronen te halen en
alleen flexibel in te zetten op het moment dat een collega uitvalt. Deze flexibele medewerkers zijn
alleen op die momenten werkzaam. Ze hebben wel een vast dienstverband al dan niet met een minmax urencontract. Deze werkwijze is nog te prematuur van karakter om er bevindingen in op te
tekenen.
Medewerkerstevredenheid

De medewerkerstevredenheid in 2016 bedroeg 7,5. In 2017 is er geen sprake geweest van een MTO,
wel is er ingezet op het formuleren van een teamontwikkelplan (TOP). Binnen de VVT zijn deze
plannen geconcretiseerd naar opleidingsvragen op team- en individueel niveau. Binnen de GGZ is dit
traject nog niet goed doorlopen en wordt in 2018 opgepakt. Wel hebben enkele GGZ-teams, op basis
van dringende ondersteuningsvragen, agressietrainingen gevolgd.
In 2017 is uitvoering gegeven aan verbeterplannen op basis van de uitkomsten van het MTO 2016.
Het belangrijkste verbeterpunt was de verbinding met collega’s en de organisatie. Om medewerkers
daartoe te equiperen en de afstand te overbruggen heeft Riwis binnen alle teams intervisie ingezet.
Medewerkersvertrouwenspersoon

Medewerkers bij Riwis kunnen gebruikmaken van een extern vertrouwenspersoon bij SV Support,
conform de Arbowet. Hiermee beschermt Riwis haar medewerkers tegen ongewenste
omgangsvormen.
In het verslagjaar is het aantal meldingen opnieuw gedaald; het aantal meldingen in 2017 bedroeg
drie. In alle gevallen was er sprake van onvrede over de manier van leidinggeven door de direct
leidinggevenden. In twee gevallen ware er ook collegiale problemen in het betreffende team.
Verzuim

Het verzuimpercentage over 2017 bedraagt 6,53%. De daling die in 2016 (6,14%) en 2015 (6,46%)
was ingezet zet hiermee niet door. De meldingsfrequentie is 0,88 en ligt hiermee onder het
gemiddelde van 1,00 wat betekent dat het verzuim bij Riwis met name ligt op langdurend verzuim.
De meldingsfrequentie is in 2017 ten opzichte van 2016 (0,84) licht gestegen. Het meeste verzuim is
te vinden in de duurklasse 3 t/m 12 maanden met 48%.
Het verzuim binnen Riwis was in 2017 onverkort te hoog. Hierin week Riwis echter niet al te ver af
van het landelijke beeld. Een algemene tendens en oorzaak voor het structureel hoog verzuim in de
zorg en daarmee ook voor Riwis is de arbeidsmarktproblematiek. Langdurig onvervulbare vacatures
appelleren structureel op de inzet van medewerkers in de flexpool, waarmee de flexibiliteit
uiteindelijk niet aanwendbaar is en er opnieuw een structurele extra inzet van de vaste medewerkers
wordt gevraagd. Daarnaast speelt in toenemende mate de intensere, hoogcomplexe
ondersteuningsvraag een rol die zowel mentaal alsook fysiek zwaarder op onze medewerkers
appelleert.
In 2018 zal het verzuimdossier onverkort de aandacht behoeven maar zal vooral ingezet worden op
interventies gericht op preventie
Kwaliteit personeel

De ontwikkeling van leer- en ontwikkelprogramma’s en het stagebureau is belegd bij de functionaris
Opleidingen. In 2017 is gestart met de implementatie van een nieuw leermanagementsysteem (LMS)
27

dat functioneel beheerders in staat stelt het LMS zelf met content te vullen. Elke maand worden
nieuwe modules on line gezet.
In 2017 heeft het stagebureau drie werkbegeleidersbijeenkomsten georganiseerd. Deze
bijeenkomsten staan in het teken van een actueel thema, zoals feedback geven en het delen van de
ervaringen van leerlingen binnen Riwis.
In aansluiting op de ambities van VVT en op basis van een onderzoek naar het leerklimaat binnen
VVT is eind 2017 een opleidingsadvies uitgebracht dat in 2018 zal worden uitgerold. Daarvoor is in
het verslagjaar ook een checklist veilig leerklimaat ontwikkeld.
In september is Riwis verkozen tot het beste leerbedrijf van Gelderland in de sector Zorg, Welzijn en
Sport! Daarnaast is Riwis nauw betrokken bij de ontwikkeling van Brede Leerpaden. Een regionaal
initiatief dat er op gericht is om dwars door de domeinen van Cure, Care en Maatschappelijk domein
heen leerlingen te laten leren en eveneens een verkorte leerweg te laten volgen. Op die wijze hopen
wij bij te dragen aan nieuwe instroom in de zorg.
Strategische personeelsplanning

Riwis is in 2017 van start gegaan met strategische personeelsplanning (SPP), met een scope van 3
jaar in aansluiting op het strategische beleidsplan dat ook tot 2020 loopt. SPP maakt het verschil
inzichtelijk tussen de aanwezige personeelsbezetting en de (toekomstige) behoefte aan werknemers
met de juiste kennis en competenties. Vervolgens wordt in beeld gebracht hoe het verschil moet
worden overbrugd.
Riwis heeft de focus vooralsnog gericht op functies in het primair-proces VVT (verpleegkundige,
verzorgende, helpende) en GGZ (coördinerend begeleider, woonbegeleider, trajectbegeleider). In
2017 hebben de Raad van Bestuur en de managers de kaders, doelen en betekenis van SPP voor
Riwis geformuleerd. In 2018 krijgt het project een vervolg. Dan zullen de teamleiders VVT en GGZ en
de managers diverse workshops doorlopen.

4. Financiële informatie
4.1

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Opbrengsten (2017: € 37,9 miljoen, 2016: € 40,0 miljoen)
In 2017 namen de totale opbrengsten af met € 2,1 miljoen ten opzichte van 2016. De
verblijfscapaciteit en derhalve de opbrengsten bij GGZ namen af doordat wij vanaf 2017 niet meer
samenwerken met Lojal in de Achterhoek (effect circa € 1,3 miljoen). Daarnaast is in 2016 voor het
laatst huishoudelijke verzorging door het cluster VVT aangeboden aan cliënten in de gemeente
Brummen (daling van circa € 0,5 miljoen). Verder zagen wij ook een afname van zorgaanspraak bij
onze cliënten door aangescherpte indicaties en namen de tarieven voor beschermd wonen af.
Personele kosten (2017: € 22,9 miljoen, 2016: € 24,1 miljoen)
De personele kosten zijn in 2016 afgenomen met € 1,2 miljoen. De daling is vooral ontstaan door een
eenmalige vrijval van de voorziening voor claims en geschillen inzake een dispuut met de
belastingdienst. De formatie is toegenomen. De lonen zijn toegenomen conform de CAO afspraken,
echter een daling van de sociale lasten (landelijk) en een afname van de uitgaven voor personeel niet
in loondienst (betere beheersing) hielden de ontwikkeling van de reguliere personele kosten beperkt.
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Afschrijvingskosten (2017: € 1,8 miljoen, 2016: € 2,0 miljoen)
De afname van de afschrijvingskosten in 2016 met € 0,2 miljoen ten opzichte van 2016 is vooral het
gevolg van het afstoten van panden gedurende 2016 en 2017.
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa (2017: € 0,8 miljoen, 2016: € 3,3 miljoen)
De bijzondere waardeverminderingen worden veroorzaakt door verkoopresultaten ten opzichte van
de boekwaardes, of zijn gebaseerd op recente taxaties.
Overige bedrijfskosten (2017: € 8,8 miljoen, 2016: € 9,5 miljoen)
De sterke daling van de bedrijfskosten komt vooral door de afname van onderaannemer waaronder
Lojal. Hier staat tegenover dat de onderhoudskosten zijn toegenomen.
Financiële baten en lasten (2017: € 1,2 miljoen, 2016: € 1,3 miljoen)
Door de verbeterde financiële positie van Riwis en de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt (lage
rentes) wisten wij in 2016 en 2017 enkele langlopende leningen tegen gunstigere voorwaarden af te
sluiten.
Resultaat (2017: € 1,1 miljoen, 2016:- € 0,2 miljoen)
Riwis heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Zonder grote
posten met een éénmalig karakter ( de vrijval van de voorziening voor claims en geschillen van
€ 1,0 miljoen, de dotatie aan de voorziening voor verlieslatende contracten van € 1,6 miljoen en de
vastgoedafwaardering van € 0,6 miljoen op af te stoten locaties in verband met verhuizing naar
betaalbare en geclusterde appartementen) zou het resultaat € 2,2 miljoen zijn. In 2016 werd een
grote éénmalige afwaardering van vastgoed verwerkt.
De kasstromen en financieringsbehoeften
Riwis beschikte ultimo 2017 over ruim voldoende liquide middelen om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen voor het komende jaar. Er is geen behoefte geweest aan
extra financiering. Riwis heroverweegt haar financieringspositie in relatie tot de relatief hoge
liquiditeitspositie. Begin 2018 is inmiddels een lening afgelost ad € 3,3 miljoen.

4.2

De financiële positie

De hierna volgende beschrijving gaat in op ontwikkeling van de belangrijkste financiële ratio’s, de
ontwikkeling van het resultaat gedurende het boekjaar en toekomstige financiële positie.
Belangrijkste financiële ratio’s
De financiële ratio’s zijn afgezet tegen de normen zoals gesteld door onze financiers.

ratio
Solvabiliteit*
Weerstandsvermogen**
DSCR***

2017
26,0%
32,8%
1,4

2016
22,9%
28,3%
2,0

2015
22,4%
27,4%
1,6

Norm
2017
20%
10%
1,4
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*: eigen vermogen / totale vermogen
**: eigen vermogen / omzet
***: operationeel bedrijfsresultaat + afschrijvingen / rente en reguliere aflossingen

Riwis voldoet in 2017 aan alle gestelde ratio’s. Begin 2015 is met de Rabobank afgesproken om het
solvabiliteitsminimum in 3 jaar te laten stijgen van 15% in 2015, naar 17,5% in 2016 en naar 20%
vanaf ultimo 2017.

4.3

Kasstromen en financiële behoeften

Riwis beschikte ultimo 2017 over ruim voldoende liquide middelen om aan alle
betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen voor het komende jaar. Er is geen behoefte
geweest aan extra financiering. Riwis heroverweegt haar financieringspositie in relatie tot de relatief
hoge liquiditeitspositie; begin 2018 is een lening afgelost ad € 3,3 miljoen.

5. Risicoparagraaf
Het risicobewustzijn en het risicomanagement ontwikkelen zich steeds verder binnen Riwis. Het
thema stond in 2017 regelmatig op de agenda van het Management Team en de Raad van Bestuur.
De algemene vraag hierbij was met welke ongewenste situaties of ontwikkelingen kan Riwis mogelijk
geconfronteerd kan worden. De volgende onderwerpen zijn meer in detail besproken.
Strategische risico’s
 Risico’s op het gebied van de landelijke transitie van zorg;
 Risico’s ten aanzien van de krapte op de arbeidsmarkt;
 Risico’s ten aanzien van het aanpassingsvermogen van Riwis op de veranderingen in de zorg
(bijvoorbeeld flexibiliteit in huisvestingen ten behoeve van ‘Scheiden van Wonen en Zorg’);
 Reputatierisico’s
Om deze strategische risico’s te beheersen zet Riwis onder andere de volgende beheersmaatregelen
in:
 GGZ: herinrichting van de GGZ-zorg en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, zoals de
doorontwikkeling van ‘Geloof in eigen kunnen’ en de implementatie van de nieuwe methodiek
Zelfredzaamheidsmatrix en Het Kompas (methodiek Jeugd).
 VVT: De Werkvloer Centraal verder vormgeven door de verbinding aan te gaan met het
programma Waardigheid en Trots en innovatieve herinrichting van lokale zorg.
 Vastgoed: Het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van het lange termijn huisvestingsplan,
waarbij flexibiliteit, clustering en betaalbaarheid voor cliënten en Riwis centraal staan.
 Krapte op de arbeidsmarkt: Deelname en vorm geven aan zorgplatvorm Apeldoorn. Het
gezamenlijk ontwikkelen van verbrede leerpaden voor leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs. Het uitwerken van de strategische personeelsplanning.
Riwis is bereid gemiddelde risico’s te lopen op het gebied van de landelijke transitie. Op reputatie
risico’s is Riwis risico-avers.
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Operationele risico’s
 Risico’s met betrekking tot de continuïteit bedrijfsprocessen (waaronder de veiligheid van
cliënten, ICT, personele bezetting, continuïteit van het interne toezicht).
Om deze operationele risico’s te beheersen zet Riwis onder andere de volgende beheersmaatregelen
in:
 Kritische bedrijfsprocessen zijn opgenomen in de planning en control cyclus;
 Een bereikbaarheidsdienst en aparte crisisdienst, 24 uur per dag;
 Backup, recovery en uitwijkprocedures voor de kritische ICT.
Compliance risico’s
 Juridische aansprakelijkheid (waaronder ziekte en ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid,
algemene aansprakelijkheid, compliance).
Om deze juridische en compliance risico’s te beheersen zet Riwis onder andere de volgende
beheersmaatregelen in:
 HRM en verzuimbeleid is opgenomen in de planning en control cyclus;
 Er zijn up to date calamiteiten plannen en veiligheidsbeleid.
 Riwis handelt conform de NEN 7510. Het proces rond melding datalekken inclusief bijbehorende
rollen en bevoegdheden is geïmplementeerd.
 Er is een projectplan waarin beschreven is welke stappen Riwis zet om voor 2018 te voldoen aan
de AVG.
 Riwis voldoet aan de geldende wet en regelgeving. Hiervoor heeft Riwis een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij de managers portefeuillehouder zijn. Zij worden hierin
ondersteund door hun adviseurs.
Financiële risico’s
 Riwis hanteert een gezonde financiële positie om te voldoen aan door stakeholders gestelde
financiële ratio’s (zie paragraaf 4.3).
Om deze financiële risico’s te beheersen zet Riwis onder andere de volgende beheersmaatregelen in:
 De ratio’s waarop Riwis wordt getoetst door stakeholders, maken deel uit van de planning en
control cyclus.
 Riwis hanteert een treasurybeleid en heeft een treasurycomité geïnstalleerd om toe te zien op
dit beleid.
Riwis is risico-avers ingesteld ten aanzien van de operationele, juridische, compliance en financiële
risico’s.
Op basis van de risicoanalyse is op dit moment het algemene beeld dat bij de besproken thema’s de
combinatie van risicokans en mogelijke consequenties niet resulteert in de noodzaak tot nieuwe
preventieve maatregelen.
In 2017 was het thema risicomanagement ook onderwerp van gesprek met de Raad van Toezicht.
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6. Financiële instrumenten
De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde; 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.
De doelstelling van risicobeheer op financiële instrumenten is volgens ons treasurystatuut het
beperken renterisico (prijs- en volumerisico), het debiteurenrisico, het kredietrisico, het
solvabiliteitsrisico, het financieringsrisico en het liquiditeitsrisico. De risico’s zijn specifiek gemaakt en
voorzien van passende beheersmaatregelen.
In 2017 is onder andere aandacht geschonken aan:
 het herfinancieren van bestaande leningen;
 het in balans brengen van de loan to value;
 het terugdringen van de vorderingenposities.

7. Maatschappelijke aspecten
Riwis staat midden in de samenleving. Ze is dicht gepositioneerd bij de cliënten met een
ondersteuningsvraag op basis van een psychosociale of psychiatrische beperking en/of een fysieke of
psycho-geriatrische beperking. Riwis staat sterk in verbinding met zorg(keten)partners, zorginkopers
en faciliterende organisaties, waaronder woningcorporaties en onderwijsinstellingen.
De bijdrage van Riwis aan de maatschappij bestaat uit:
 goede zorg geven aan kwetsbare burgers met een psychosociale of psychiatrische aandoening of
een psychogeriatrische of somatische aandoening;
 het ondersteunen en vergroten van de bijdrage van burgers aan de samenleving door de
participatie van cliënten op basis van de herstelondersteunende inzet van medewerkers, herstel
van het systeem van de cliënt en het bevorderen zelfredzaamheid en zelfvertrouwen;
 het verhogen van veiligheid (stabiliteit) in de samenleving met het bieden 24/7 van professionele
ondersteuning aan cliënten met een acute ondersteuningsvraag waardoor de-escalatie kan
worden voorkomen of ondervangen;
 werkgelegenheid bieden in de regio;
 het dempen van de groei aan zorguitgaven door in te zetten op ambulantisering door zoveel
mogelijk het eigen vermogen van cliënten te benutten; wij nemen geen zorg over, maar
compenseren / ondersteunen alleen daar waar nodig;
 het duurzaam borgen van kwalitatief en kwantitatief goed opgeleide zorgmedewerkers als
leerbedrijf, voor nu en in de toekomst;
 het innoveren van de zorg door binnen de zorg en aanpalende sectoren actief bij te dragen aan
kennisontwikkeling en onderzoek en aanpalende sectoren, zoals deelname aan marktonderzoek,
de ROM, programma’s als de Werkvloer centraal en Waardigheid & Trots,
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methodiekontwikkeling ‘Hoe(zo) volwassen?’ in samenwerking met Saxion Hogeschool en
projecten als Veilig mailen en Langer Thuis;
signaleren van maatschappelijke vraagstukken in relatie tot onze cliënten en daarvoor aandacht
vragen / opeisen, zoals hoge vaste lasten (Nibud-onderzoek) en huisvestingsproblematiek.

8. Onderzoek en innovatie
Vermeldingswaardig is de totstandkoming en het voortzetten van Bureau Apeldoorn, een
onderzoeksbureau bestaande uit ervaringsdeskundigen / cliënten. Dit bureau zet zich in voor zowel
interne als externe onderzoeksvraagstukken. In 2017 heeft het bureau onder andere onderzoek
gedaan naar cliënt tevredenheid binnen Riwis, Handhygiëne onder medewerkers binnen VVT en het
huidige gebruik van apps onder cliënten.
Binnen de VVT is de methodiek van De Werkvloer Centraal wetenschappelijk getoetst. Deze
methodiek is gevalideerd door de Universiteit van Amsterdam. Prof. dr. Anne-Mei The, oprichter van
het landelijke project De Werkvloer Centraal en hoogleraar Langdurige Zorg, heeft het onderzoek
naar deze methodiek uitgevoerd.

9. Toekomst
Terugblikkend op 2017 zien we geen aanleiding om ons strategisch beleid en de daaraan verbonden
ambities te herformuleren. Dit betekent dat we onverkort blijven werken aan onze strategische
waardenproposities en ambities:
• het continueren van de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering, waarbij de financiële ratio’s op
orde zijn, om de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering te continueren;
• minimaal behoud van omzet en waar mogelijk groei;
• het continueren en of verhogen van de cliënt- en medewerkerstevredenheid;
• het vervullen van een maatschappelijke meerwaarde voor cliënten en burgers;
• het bieden van zorg die verankerd is in het sociaal maatschappelijk leven;
• het investeren in het intensiveren van de samenwerking in de triade cliënt, naastbetrokkene en
begeleider;
• een focus op 30% meer herstel van GGZ-cliënten.
Toekomstige financiële positie

Uitgangspunt is dat Riwis zelfstandig in de financiering van de activiteiten en investeringen moet
kunnen voorzien.
De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) is ultimo 2017 gestegen naar 26,0%. Dit is een
stijging van 3,1% ten opzichte van ultimo 2016. Samen met de gezonde liquiditeit en de positieve
rendementsprognoses biedt het vertrouwen voor de toekomst.
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10.1 JAARREKENING

10.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1

21.695.950
21.695.950

24.689.419
24.689.419

2
3
4
5

9.713
5.127
3.360.436
22.565.167
25.940.443

11.221
64.854
5.025.396
19.664.319
24.765.790

47.636.393

49.455.209

Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

6

22.881
0
12.380.371
0
12.403.252

22.881
0
11.286.214
0
11.309.095

Voorzieningen

7

3.382.186

3.142.680

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

8

22.219.050

27.804.514

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

9
0
9.631.905
9.631.905

0
7.198.920
7.198.920

47.636.393

49.455.209

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

Totaal passiva
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10.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

11

35.365.661

36.614.867

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

12

1.899.955

2.652.165

Overige bedrijfsopbrengsten

13

586.981

743.483

37.852.597

40.010.515

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

22.862.187

24.096.689

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

1.832.852

2.043.321

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

619.368

3.258.113

Overige bedrijfskosten

17

10.270.624

9.517.370

Som der bedrijfslasten

35.585.031

38.915.493

BEDRIJFSRESULTAAT

2.267.566

1.095.022

-1.173.409

-1.325.285

1.094.157

-230.263

2017
€

2016
€

1.094.157
0
1.094.157

-230.263
0
-230.263

Financiële baten en lasten

18

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves
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10.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2017
€

€

2.267.566

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- bijzondere waardevermindering

1.959.803
239.506
619.367

1.095.022

2.043.821
347.154
3.258.113
2.818.676

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

5.649.088

1.508
1.662.394

1.178
1.779.008

59.727
-417.180

75.300
-177.771
1.306.449
6.392.691

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
4.742
-1.190.377

Ontvangen interest
Betaalde interest

1.677.715
8.421.825
21.824
-1.366.754

-1.185.635
5.207.056

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

-461.323
875.621

-1.344.930
7.076.895

-215.895
0
414.298

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

0
-1.669.250
-1.051.256

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode
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2016
€

-215.895

0
-1.744.167
-165.000
-2.720.506

-1.909.167

2.900.848

4.951.833

19.664.319
22.565.167
2.900.848

14.712.486
19.664.319
4.951.833
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10.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
10.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Riwis Zorg & Welzijn is statutair (en feitelijk) gevestigd te Apeldoorn, op het
adres Deventerstraat 28. Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41039180.
Riwis is een zorgorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg en biedt
begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging en verblijf (beschermd wonen). De instelling
levert deze diensten aan cliënten met (forensisch) psychiatrische en of een somatische problematiek.

De zorginstellingen Tolzicht en De Beekwal van Stichting Woonzorgcentra Iselgouw behoren sinds 28
december 2007 tot de Stichting RIBW Oost-Veluwe 2007. Op 28 december 2007 heeft een activa/passiva
overdracht plaats gevonden, zijnde onderdeel van de fusie Iselgouw en RIBW Oost-Veluwe. Op 31 december
2008 is de juridische fusie tot stand gekomen. De fusie draagt de naam Stichting Riwis Zorg & Welzijn. Uit
hoofde van de transactie per december 2008 maakt ook het eigen vermogen van de Stichting Woonzorgcentra
Iselgouw onderdeel uit van de Stichting Riwis Zorg & Welzijn.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.
Verbonden rechtspersonen
Omnizorg is een verbonden partij waarbij op zakelijk grondslag transacties plaatsvinden.
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Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
10.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het
actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot
het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's,
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur
van het vast actief.
Voor een beperkt aantal locaties is de ingeschatte gebruiksduur korter dan verwacht. Hierover wordt over de
resterende gebruiksduur versneld afgeschreven. Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ
145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende
gebruiksperiode van de betreffende panden. Het effect over 2017 is €84.000.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in
ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
* Bedrijfsgebouwen : 0%-2,5%.
* Machines en installaties : 5 %.
* Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10%-20 %.
Inventaris 10 %
* Vervoermiddelen: 20%
Automatisering: 20%
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In de investeringen is geen bedrag aan geactiveerde rente opgenomen.
Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief 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.
Riwis heeft over 2017 een financiële analyse op het vastgoed uitgevoerd volgens de integrale methode. Deze
analyse is uitgevoerd volgens de gebouwgebonden methode, waarbij de bedrijfswaarde is berekend over de
huidige looptijden en contant gemaakt is met een rekenrente van 4,65%. In de toekomstige kasstromen is
rekening gehouden met jaarlijkse instandhouding en in beperkte mate met grootschalige renovaties. De analyse
heeft plaats gevonden op stichtingsniveau, als laagste kasstroom genererende eenheid. Uit de berekeningen
blijkt dat de bedrijfswaarde structureel hoger is (€ 51,4 miljoen) ten opzichte van een boekwaarde van € 21,8
miljoen. De bedrijfswaarde lag hiermee ruim boven de boekwaarde waardoor van een duurzame afwaardering
geen sprake was. Er zijn geen significante wijzigingen doorgevoerd in de uitgangspunten van de
vastgoedportefeuille ten opzichte van voorgaand jaar.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de nominale waarde methode onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.
Financiele instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde; 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.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
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 (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren
PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening verlieslatend contract
De voorziening verlieslatend contract betreft onder anderede gekapitaliseerde verliezen op contracten ,
waaronder huurcontracten. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met de onvermijdbare
kosten. . De berekening van de hoogte van de voorziening is gebaseerd op de meerjarenprognose met
betrekking tot de toekomstige te verwachten exploitatieresultaten.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen hebben betrekking op toekomstige uitgaven uit wachtgeldregelingen,
compensatieregeling CAO-ORT en voorziening vanwege eenmalige uitkering.
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Schulden
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 (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden
worden opgenomen onder kortlopende schulden.

11.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pagina 44

Stichting Riwis Zorg & Welzijn

10.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Pensioenen
Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Stichting Riwis Zorg & Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Riwis Zorg & Welzijn
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. Sinds 2015
gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad.
Deze beleidsdekkingsgraad is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12
maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In maart
2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 99,1%. De actuele dekkingsgraad van maart 2018 bedroeg 103,0 %.
Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen
12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende subsidievoorwaarden en
verslaggevingsregels. Hoewel de activiteiten van de Stichting Riwis Zorg en Welzijn worden bekostigd vanuit
meerdere subsidieregimes, is de jaarrekening opgesteld met inachtneming van de indeling zoals weergegeven
in de Regeling verslaggeving WTZi. Dit aangezien een groot deel van de bekostiging van de stichting verkregen
wordt op grond van toelatingen vallend onder de Wet Toelating Zorginstellingen.

11.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

19.032.755
853.311
1.796.156
13.728
0

21.049.823
922.795
2.360.785
11.016
345.000

Totaal materiële vaste activa

21.695.950

24.689.419

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

24.689.419
461.323
0
1.959.803
619.368
875.621

29.775.458
215.895
0
2.043.821
3.258.113

Boekwaarde per 31 december

21.695.950

24.689.419

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op een locatie waarvan Riwis het voornemen heeft deze af te stoten en is
gebaseerd op de markwaarde ervan conform de recente taxatie.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 10.1.6.
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ACTIVA
2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Voedingsmiddelen

9.713

11.221

Totaal voorraden

9.713

11.221
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3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
t/m 2014
€

2015
€

2016
€

2017
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

0

64.854

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
-64.854
-64.854

5.127

0
0
0

5.127

5.127
0
-64.854
-59.727

Saldo per 31 december

0

0

0

5.127

5.127

Stadium van vaststelling (per erkenning):
GGZ
VVT

c
c

c
c

c
c

a
a

64.854

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

5.127
0
5.127

64.854
0
64.854

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

5.941.345
5.936.218

5.681.168
5.616.314

5.127

64.854

De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Zorggroep Apeldoorn
Diverse overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde bedragen diversen
Nog te ontvangen bedragen:
Diverse te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa:
Te vorderen rente

2.220.939

3.937.593

66.215
116.719

412.420
228.698

888.831

407.745

67.319

35.961

413

2.979

Totaal debiteuren en overige vorderingen

3.360.436

5.025.396

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

Totaal financieringsverschil

4. Debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De lagere vorderingen op debiteuren is een gevolg van een verbetering van het declaratieproces bij gemeenten waardoor de inning
van gedeclareerde gelden sneller verloopt. De toename van de vooruitbetaalde kosten is oa. een gevolg van vooruitbetaalde
bedragen inzake werk in uitvoering, storting van vooruitbetaalde bedragen in het Simpled Card hoofdaccount en transistorische
posten
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ACTIVA
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

22.506.856
58.311

19.651.418
12.901

Totaal liquide middelen

22.565.167

19.664.319

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

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

22.881
0
12.380.371
0

22.881
0
11.286.214

Totaal groepsvermogen

12.403.252

11.309.095

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2017
€

Kapitaal

22.881

Totaal kapitaal

22.881

0

0

22.881
22.881

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten

11.286.214

1.094.157

Totaal bestemmingsfondsen

11.286.214

1.094.157

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
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PASSIVA
7. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2017
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

Jubileumuitkering GGZ
Jubileumuitkering VVT
Levensfase budget
Voorziening loonkosten
Claims en geschillen
Voorziening verlieslatende contracten

145.535
44.665
695.838
1.183.939
984.284
88.419

0
0
149.415
242.820
0
1.606.783

13.437
338
0
411.534
0
25.884

11.106
3.517
0
309.412
984.284
0

120.992
40.810
845.253
705.813
0
1.669.318

Totaal voorzieningen

3.142.680

1.999.018

451.193

1.308.319

3.382.186

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

914.390
2.467.794
162.267

Toelichting :
De vrijval binnen de voorziening loonkosten kan worden verklaard uit het feit dat de opgenomen verplichtingen hoger ingeschat
waren dan kon worden voorzien oa. door herplaatsing van medewerkenden en lager CAO effect compensatieregeling. De
voorziening claims en geschillen is vrijgevallen. De dotatie aan de voorziening verlieslatende contracten bestaat uit te verwachten
verliezen uit bestaande contracten, waaronder huurcontracten.

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

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan banken

22.219.050

27.804.514

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

22.219.050

27.804.514

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen regulier
Af: aflossingen extra

29.713.770
0
1.669.250
1.051.256

31.622.937
0
1.744.167
165.000

Stand per 31 december

26.993.264

29.713.770

4.774.214

1.909.256

22.219.050

27.804.514

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

4.774.214
22.219.050
16.262.050

1.909.256
27.804.514
21.127.514

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij banken luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
De toename van het kortlopende deel van de langlopende schulden is een gevolg van de algehele aflossing per 1 februari 2018
(€3.284.964,-) van een lening van de Rabobank
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9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Nacalculatie Justitie
Gemeente Doetinchem
Overlopende passiva:
Nog te betalen kosten:
Rente
Project Lojal
Project Omnizorg
Project Tactus
Diverse te betalen kosten/schulden en kortlopende voorzieningen
Vooruitontvangen bedragen:
Fonds lief en leed bewoners

595.504
4.774.214
844.303
128.235
62.929
789.616
687.812

446.166
1.909.256
1.031.379
308.368
49.169
747.461
616.066

7.284

121.975
308.558

145.649
0
118.341
181.133
1.286.562

160.442
169.911
233.197
59.347
1.027.509

10.323

10.116

Totaal overige kortlopende schulden

9.631.905

7.198.920

Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2017 EUR 0,De toename van het kortlopende deel van de langlopende schulden is een gevolg van de algehele aflossing per 1 februari 2018
(€3.284.964,-) van de lening van de Rabobank. De diverse te betalen kosten / schulden zijn toegenomen als gevolg van te betalen
verrekeningen dagbestedingen en Algemene Voorziening en opgenomen transistorische posten

Pagina

52

Stichting Riwis Zorg & Welzijn
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10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
1. Huurverplichting
Huurverplichtingen gebouwen 2018 Stichting Riwis Zorg & Welzijn onderverdeeld naar looptijd:
< 1 jaar
2.604.200
1 tot 5 jaar
5.354.694
> 5 jaar
3.632.987
Lease verplichting 2018
Auto
Kopieerapparaten

14.087 ingangsdatum contract 20-05-2015, looptijd 4 jaar
28.034 ingangsdatum 19-12-2013, looptijd 5 jaar

2. Kredietfaciliteit
Ultimo 2017 had Stichting Riwis Zorg & Welzijn geen rekening-courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie.
3. Hypotheekvestiging
ABN AMRO bank
* Een hypotheek van € 21.263.000 (exclusief rente en kosten op een deel van het vastgoed van Stichting
Riwis Zorg & Welzijn).
* Equity ratio van minstens 10% (eigen vermogen / som der bedrijfsopbrengsten)
* Positieve / negatieve hypotheekverklaring
* Pari / passau verklaring
Rabobank
*1e hypotheek ad € 10.500.000 (exclusief rente en kosten op een deel van het vastgoed van Stichting Riwis
Zorg & Welzijn).
* Een hypotheek ad € 5.000.000 (exclusief rente en kosten op de Henri Dunantlaan 2 gemeente Hoog Soeren van
Stichting Riwis Zorg & Welzijn)
* Een hypotheek ad. € 10.000.000 (exclusief rente en kosten op vastgoed 't Podium te Apeldoorn,
Ijsselstraat/Vulcaanstraat te Terborg.
* Positieve / negatieve hypotheekverklaring
* Pari / passau verklaring
* Cross Default
* Material-Adverse Change-Clausule
* Debt service coverage ratio van minimaal 1,4 (operationele kasstroom in verhouding tot de financieringsverplichtingen).
*Solvabiliteitsratio over boekjaar 2017 van 20,0% (eigen vermogen / balanstotaal)
4. Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang
van 2015 gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke
budgetplafond voor GRZ (Geriatrische RevalidatieZorg) zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar
ieders aandeel in de overschrijding (macrobeheersinstrument).
Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2016.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting
Riwis Zorg & Welzijn is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking
gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2017.
Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het
Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg.
5. Meerjarenovereenkomst Stichting Herstel
Riwis is met de Stichting Herstel een meerjarenovereenkomst aangegaan (10 jaren vanaf 2011)
In het eerste jaar doneert Riwis € 20.000 (2010)
De volgende 10 jaren € 15.000 per jaar.
Uitgangspunt van de stichting is dat de ondersteuning ten goede komt aan het doel van de stichting Herstel
(statuten d.d. 8-12-2009).
Doelstelling Stichting Herstel:
Het ondersteunen van mensen binnen het werkgebied van Riwis. Mensen die door situationele, persoonlijke en/of
maatschappelijke omstandigheden bekneld zijn geraakt en waar de financiële problematiek één van de belangrijkste
belemmeringen is bij de groei naar stabilisatie, bevordering van adequate maatschappelijke participatie en zelfstandigheid.
6. Bankgarantie
Riwis heeft ten behoeve van een tweetal verhuurders de volgende bankgaranties verstrekt:
- Huur pand Oude Beekbergerweg 19, 7331 HL Apeldoorn
€ 20.114
- Huur pand Prins Willem Alexanderlaan 1419, 7312 GA Apeldoorn
€ 16.950
€ 37.064
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10.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

30.584.930
0
9.535.107

1.725.334
0
802.539

11.187.464
0
8.826.679

1.547.129
0
1.536.113

908.402
0
563.402

45.953.259
0
21.263.840

Boekwaarde per 1 januari 2017

21.049.823

922.795

2.360.785

11.016

345.000

24.689.419

78.973

46.933

332.705

2.712

980.409
619.368

102.821

876.573

905.941

31.146

171.748

409.677
496.264

17.550
13.596

150.987
20.761

0

345.000

1.453.835
0
578.214
875.621

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.017.068

-69.484

-564.629

2.712

-345.000

-2.993.469

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

29.757.962
0
10.725.207

1.741.121
0
887.810

11.348.421
0
9.552.265

1.549.841
0
1.536.113

563.402
0
563.402

44.960.747
0
23.264.797

Boekwaarde per 31 december 2017

19.032.755

853.311

1.796.156

13.728

0

21.695.950

0-2,5%

5,0%

10-20%

0,0%

0-2,5%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

€

461.323
0
1.959.803
619.368
0

345.000
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BIJLAGE

10.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
ABNAMRO
ABNAMRO
ABNAMRO
ABNAMRO
ABNAMRO
ABNAMRO
ABNAMRO
RABOBANK
RABOBANK
RABOBANK
Totaal

18-jun-02
25-apr-03
5-aug-03
15-nov-05
19-okt-06
29-jul-07
18-okt-08
1-feb-11
12-feb-11
17-jul-12

900.000
3.000.000
2.000.000
1.425.000
1.500.000
2.500.000
12.200.000
5.000.000
5.450.000
11.500.000
45.475.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2016
2017
%

30
30
30
30
30
30
30
30
30
25

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

1,67%
4,05%
2,90%
1,60%
2,18%
5,25%
5,29%
2,40%
4,60%
3,10%

€

€

Aflossing
in 2017

Resterende
Aflossing Restschuld
Restschuld looptijd in
extra in 31 december
over 5 jaar jaren eind
2017
2017
2017

€

€

480.000
1.700.000
58.006
902.500
1.000.000
1.729.167
8.946.666
1.891.217
4.156.214
8.850.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21.750
100.000
0
47.500
50.000
83.333
406.667
180.000
180.000
600.000

302.000

29.713.770

0

1.669.250

1.051.256

58.006

691.250
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156.250
1.600.000
0
855.000
950.000
1.645.834
8.539.999
1.711.217
3.284.964
8.250.000

Aflossingswijze

€
47.500
1.100.000
0
617.500
700.000
1.229.169
6.506.664
811.217
0
5.250.000

26.993.264 16.262.050

Aflos-sing
2018

Gestelde
zekerheden

€
7
11
0
13
14
15
16
5
1
9

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

21.750
100.000
0
47.500
50.000
83.333
406.667
180.000
3.284.964
600.000
4.774.214

Onderpand
Onderpand
Onderpand
Onderpand
Onderpand
Onderpand
Onderpand
Onderpand
Onderpand
Onderpand
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10.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

1.273.354
5.969.904
829.832
24.841.593
66.555
2.384.423

1.084.244
5.681.168
976.006
26.060.436
205.064
2.607.949

Totaal

35.365.661

36.614.867

Toelichting:
De opbrengsten zorgprestatie zijn voor wat betreft de GGZ vanaf 2015 overgeheveld vanuit de WLZ naar de WMO en
Jeugdwet. De afname van de opbrengsten WMO zijn een gevolg van de beeïndiging van de samenwerking in het Project
Lojal en de beeïndiging van het leveren van Huishoudelijke Verzorging in de Gemeente Brummen. De lagere opbrengst van de
forensische zorg is een gevolg van het afbouwcontract met het Ministerie van Justitie en Veiligheid

12. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

713.428
1.083.494
103.033

1.454.801
1.063.318
134.046

Totaal

1.899.955

2.652.165

Toelichting:
De rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS hebben voor een groot deel betrekking op de subsidieregeling
kapitaalslasten in verband met de overheveling van de GGZ vanuit de WLZ naar de WMO en Jeugdwet in 2015.

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

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

477.966
109.015

608.450
135.033

Totaal

586.981

743.483

Toelichting:
De daling van de overige bedrijfsopbrengsten zijn een gevolg van de daling van onderaanneming en de lagere opbrengsten van
warme maaltijden
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LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Diverse andere personeelskosten
Doorberekende personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

17.588.397
2.462.402
1.453.987

18.194.085
3.104.178
1.466.427

351.995
-121.296
21.735.485
1.126.702

984.279
-121.722
23.627.247
469.442

Totaal personeelskosten

22.862.187

24.096.689

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

122
325

118
332

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

447

450

Toelichting:
De daling van de sociale lasten en de daling van de diverse andere personeelskosten zijn een gevolg van de vrijval
uit de voorziening claims en geschillen

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

2017
€

2016
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- boekwaarderesultaat op verkochte activa

1.959.803
-126.951

2.043.821
-500

Totaal afschrijvingen

1.832.852

2.043.321

2017
€

2016
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

619.368

3.258.113

Totaal

619.368

3.258.113

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

17. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Totaal overige bedrijfskosten

2017
€

2016
€

1.821.849
4.121.690
866.232
1.086.193
2.374.660

1.831.144
2.280.454
2.049.337
1.093.428
2.263.007

10.270.624

9.517.370

Toelichting:
De daling van de patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn een gevolg van de beeïndiging van de samenwerking in het project Lojal
en de lagere inzet van onderaannemers
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18. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

2.175
2.175

17.265
17.265

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-1.175.584
-1.175.584

-1.342.550
-1.342.550

Totaal financiële baten en lasten

-1.173.409

-1.325.285
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19. Honoraria accountant

2017
€

2016
€

34.292
0
4.438
0

42.396
15.004
14.709
0

38.730

72.109

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:
1
2
3
4

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

Totaal honoraria accountant

20. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt
21.
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21. WNT-verantwoording 2017
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Riwis
Zorg & Welzijn. Het voor Riwis Zorg & Welzijn toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 146.000. Het
bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse III, totaalscore 9 punten.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte

E. ten Have Weustenenk MSM
Voorzitter Raad van Bestuur
01/01 – 31/12
1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

136.226
11.031

Subtotaal

147.256

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

150.594*

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.
147.256

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

01/01 – 31/12
1
140.385

Beloningen betaalbaar op termijn

10.780

Totale bezoldiging 2016

151.165

*Rekening houdende met de wettelijke afbouwregeling bezoldiging van afspraken voor 1
januari 2013. Voor 2017 is de norm daarom de bezoldiging 2016 (€ 151.165) minus 25% van
het verschil tussen de bezoldiging 2016 (€ 151.165) en de sectorale norm 2014 (€ 148.879).
Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

B.A.M.G.J. Hooijmans
Voorzitter
01/01 – 31/12

dr. J.J.H. Rogier
Lid
01/01 – 31/12

G. Boeve
Lid
01/01 – 31/12

Bezoldiging

14.000

10.000

10.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.900

14.600

14.600

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

14.000

10.000

10.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

14.000

10.000

10.000

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

N.v.t.
14.000

N.v.t.
10.000

N.v.t.
10.000

ir. N.L.H.M. van Wolven-Jenniskens

ir. H.J. Minkhorst

Lid
01/01 – 31/12

Lid
01/01 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

10.000

10.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

14.600

14.600

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

N.v.t.

N.v.t.

10.000

10.000

N.v.t.

N.v.t.

01/01 – 31/12

07/03 – 31/12

10.000

8.159

N.v.t.

N.v.t.

10.000

8.159
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10.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

10.1.9.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Riws Zorg & Welzijn heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld
in de vergadering van 29-05-2018
De raad van toezicht van Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd
in de vergadering van 29-05-2018

10.1.9.2 Gebeurtenissen na balansdatum
N.v.t.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
E. ten Have - Weustenenk MSM
Voorzitter Raad van Bestuur

29-05-2018

W.G.
29-05-2018
B.A.M.G.J. Hooijmans
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
dr. J.J.H. Rogier
Vice voorzitter Raad van Toezicht

29-05-2018

W.G.
G. Boeve
Lid Raad van Toezicht

29-05-2018

W.G.
ir. N.L.H.M. Wolven-Jenniskens
Lid Raad van Toezicht

29-05-2018

W.G.
ir. H.J. Minkhorst
Lid Raad van Toezicht

29-05-2018
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11.0 OVERIGE GEGEVENS
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11.0 OVERIGE GEGEVENS

11.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
Het eigen vermogen wordt gevormd conform artikel 5 van de statuten. Dit betekent dat het
resultaat op zorgactiviteiten wordt toegevoegd of onttrokken aan het collectief-gefinancierd
gebonden vermogen. De resultaten van de overige activiteiten worden toegevoegd of onttrokken
aan het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

11.2 Statutaire
regeling resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 10.1.2

11.3 Statutaire
Nevenvestigingen
regeling resultaatbestemming
Stichting Riwis Zorg & Welzijn heeft geen nevenvestigingen.

11.4 Statutaire
Controleverklaring
regeling resultaatbestemming
van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
66 tot en met 70
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de in deze jaarstukken in hoofdstuk 10 opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting
Riwis Zorg & Welzijn te Apeldoorn gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken in hoofdstuk 10 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Riwis Zorg & Welzijn op 31 december
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2017.

2.

De resultatenrekening over 2017.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Riwis Zorg & Welzijn zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:



Bestuursverslag (bestaande uit hoofdstuk 0 tot en met 9 van de jaarstukken)
Hoofdstuk 11: Overige gegevens

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:


Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.



Alle informatie bevat die op grond van de RVW en de in Nederland geldende Richtlijn 655 van de Raad
voor de Jaarverslaggeving (RJ 655) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW, RJ 655 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag (bestaande uit hoofdstuk 0 tot en met 9 van de jaarstukken) en de overige gegevens, in
overeenstemming met de RVW en RJ 655.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:


Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing.



Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting.



Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.



Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.



Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.



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

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Arnhem, 30 mei 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. M. Knip RA
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