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1. I NLEIDING
In de jaarverantwoording 2016 hebben we onder de noemer ‘liefdevolle aandacht’ aandacht besteed
aan de zogeheten presentiefilosofie zoals beschreven door prof. Dr. Andries Baart. We beschreven
hoe het gedachtengoed van de presentie aansluit bij ons verlangen om liefdevolle zorg te
bevorderen. Onvoorwaardelijk er willen zijn voor de ander, liefdevolle zorg bevorderen, dat is wat we
ons tot doel stellen.
Aansluitend hieraan kiezen we voor het jaarverslag 2017 voor het thema “onvoorwaardelijke
aandacht en liefde”. Een tekst waarmee we ook de nieuwjaarswens 2017 invulling gaven. “Dat 2017
een jaar mag worden van onvoorwaardelijke aandacht en liefde”.
Dit thema is herkenbaar in onze protestants-christelijke oorsprong en grondslag, waarbij Bijbelse
noties als omzien, barmhartigheid, onvoorwaardelijkheid en liefde woorden geven aan hoe wij zorg,
begeleiding, behandeling en een woonomgeving willen bieden aan de zeer kwetsbare oudere mens
in onze samenleving.
We realiseren ons ook het spanningsveld tussen ons verlangen en de dagelijkse praktijk. De waan van
de dag, wet- en regelgeving, budgetten waarbinnen we moeten acteren, maken dat ons verlangen
groter is dan we dagelijks in praktijk kunnen brengen. En tóch kiezen we voor ‘onvoorwaardelijke
aandacht en liefde’, als richtsnoer voor al ons handelen. Vanuit de volle overtuiging dat wanneer we
ons innerlijk verlangen volgen, we in staat zijn waardig leven van de cliënten te helpen
verwezenlijken.
Zo wordt elke dag opnieuw deze opgave door onze medewerkers met de cliënten en hun naasten in
uitvoering genomen, zodat de cliënten meerwaarde ervaren en zich welbevinden in hun periode van
verblijf of behandeling.

2. M AATSCHAPPELIJK E
2.1.

CONT EXT

R EGELGEVING

De ouderenzorg mocht zich ook in het jaar 2017 verheugen in een warme belangstelling van de
politiek, instituties en van allerlei maatschappelijke organisaties die zich met de ouderenzorg bezig
houden. In het verkiezingsjaar werd het door Hugo Borst en Carin Gaemers uitgebrachte manifest
voor aandachtige zorg en een reële bekostiging van de verpleeghuiszorg door alle partijen unaniem
omarmd. Het Zorginstituut ontwikkelde het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, inclusief een leidraad
personele bezetting. Deze werd vervolgens de formele basis met daaruit voortvloeiende financiële
verplichtingen. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt hierna verder toegelicht.

2.2.

E XTRA MIDDE LEN VE RPLE EGHUISZORG / KWALITEITSIMPULS .

In 2017 werden door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eenmalige middelen
beschikbaar gesteld ad € 100 mln om de kwaliteit van verpleeghuizen aantoonbaar te verbeteren. Via
een spoedprocedure kon meegedaan worden aan het verkrijgen van een deel van deze middelen.
Een daartoe ingediende aanvraag van Het Baken werd uiteindelijk gehonoreerd met een bedrag van
ca. € 1,1 mln, te besteden in 2017-2018. De toekenning van dit bedrag vond tegen het eind van 2017
plaats, waardoor in 2017 geen feitelijke besteding meer plaats kon vinden. Wij hebben besloten deze
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extra middelen in 2018 mede in te zetten naast de structurele verhoging van de middelen voor de
verpleeghuiszorg ingevolge het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Hiermee kan geanticipeerd
worden op de verhogingen van extra middelen die in een aantal jaren vanaf 2018 in het vooruitzicht
zijn gesteld.

3. B ELEID ,
3.1.

KWAL ITEIT EN VEILIGH EID

K WALITEITS W IJZER EN HET K WALITEITSKADER

Kwaliteit en Veiligheid leek in 2017 een soort tweestromenland, van wat wij willen en wat wij
moeten. In januari stelde het Zorginstituut het kwaliteitskader vast. Met daarin op een achttal
onderscheiden kwaliteitsthema’s eisen waaraan zorgorganisaties dienen te voldoen.
We zijn met het Kwaliteitskader aan de slag gegaan
door een overzicht per thema te maken van de
gestelde eisen. Vervolgens hebben we bepaald welke
onderdelen we al geregeld hebben en op welke
onderdelen aanvullende acties uitgezet moesten
worden. De in het kader opgenomen deadlines
bepaalden mede welke acties prioriteit kregen.
Parallel aan en in samenhang met het kwaliteitskader
werken we in Het Baken aan de ontwikkeling van een
Kwaliteits-Veiligheids-Management-Systeem, ‘de KwaliteitsWijzer’. We zijn deze ontwikkeling gestart met
een Bakenbrede Coalitie (Een BBC is het platform
waar medewerkers uit alle units en lagen van de
organisatie, samen met vertegenwoordigers van de
Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht, periodiek relevante thema’s
bespreken, en waar medezeggenschap vorm gegeven wordt). Wat we heel belangrijk vinden, is dat
het gesprek over kwaliteit met name plaats vindt in de teams. De bedoeling is dat het systeem, dat
we zelf hebben ontwikkeld met ondersteuning van Q-Consult, ons gaat helpen systematisch en
cyclisch aan kwaliteit en veiligheid te werken, processen slimmer te organiseren, overzicht te krijgen,
zonder alles dicht te regelen en ruimte te creëren voor eigen initiatief.
De KwaliteitsWijzer gaat uit van een heldere visie en kernwaarden als vertrekpunt. Wat je als
organisatie doet en hoe je dat doet vormt de basis voor verder te nemen stappen. Vanuit de visie
(‘waardig leven’) en kernwaarden (Het Watermerk) zijn domeinen in kaart gebracht die belangrijk zijn
voor Het Baken om op kwaliteit en het beheersen van risico’s te sturen. Deze domeinen zijn:
1)
2)
3)
4)

Cliënt en Cliëntsysteem
Medewerkers
Middelen
Verantwoording en Medezeggenschap

Vervolgens zijn per domein ambities geformuleerd die we willen bereiken. Ook hebben we, waar
mogelijk, het gewenste resultaat geformuleerd in de vorm van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI).
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Op basis van de ambities en gewenste resultaten worden instrumenten ingezet waarmee we
inzichtelijk maken in hoeverre de gestelde ambities en doelstellingen behaald zijn. Deze
instrumenten helpen ons te monitoren of we op de juiste weg zijn om de ambities te realiseren of
waar nodig bij te stellen.
Door vanuit de visie en kernwaarden te redeneren, zijn de effecten en resultaten die gemeten
worden precies die informatie die belangrijk is voor de organisatie. Het helpt ons om scherp te
houden welke effecten en resultaten we écht willen bereiken. Deze informatie biedt tevens weer
input voor de PDCA-cirkel.
Om beide stromen, het willen en het moeten, samen te laten vloeien hebben we in het
Kwaliteitsplan 2018 nadrukkelijk gezocht naar de samenhang tussen de thema’s uit het
kwaliteitskader en de domeinen van de KwaliteitsWijzer. Mocht het kwaliteitskader de komende
jaren actualisering behoeven/krijgen, dan vereenvoudigt deze verbinding de verwerking van
eventuele aanpassingen of verfijning.
‘Waardig leven’ uit de KwaliteitsWijzer sluit aan bij de ‘optimale kwaliteit van leven van de cliënt’ uit
het kader. Het leren en verbeteren op de verschillende thema’s uit het kader sluit weer aan bij de
ontwikkeling van het Strategisch Opleidingsbeleid. De volgende tabel geeft de samenhang tussen de
hoofdthema’s uit de KwaliteitsWijzer en het kwaliteitskader weer.

KwaliteitsWijzer
Cliënt en Cliëntsysteem

Medewerkers
Middelen
Verantwoording en medezeggenschap

Kwaliteitskader
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Wonen en welzijn
Veiligheid
Leren en verbeteren
Personeelssamenstelling
Gebruik van informatie
Gebruik van hulpbronnen
Leiderschap, governance en management

Om de gesprekken over kwaliteit en veiligheid in de teams mogelijk te maken, hebben we eind 2017
voorbereidingen getroffen voor de werkateliers die in februari en maart 2018 plaatsvinden en waar
de teams invulling kunnen geven aan de speerpunten die in de KwaliteitsWijzer zijn geformuleerd.
De subtitel van het kwaliteitskader luidt ‘Samen leren en verbeteren’. De uitgangspunten uit het
kader hebben we geïntegreerd in het Strategisch Opleidingsbeleid dat we eind 2017 hebben
ontwikkeld. Wij zien leren en ontwikkelen in relatie tot de waardigheid van de cliënt, als het leidende
principe. De werkcontext is leercontext. Naast het informele en formele leren in de eigen organisatie
krijgt leren ook gestalte binnen een aantal lerende netwerken met collega-instellingen en
opleidingsinstituten, waarin Het Baken participeert. Het leren gebeurt dan over de grenzen van de
eigen organisatie, waarbij het doelbewust uitwisselen van kennis en ervaringen en het wederzijds
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leren centraal staan. Lerende netwerken kennen een andere dynamiek van ideeënbevruchting en
innovatief denken. Het Baken vormt samen met de collega instellingen Zonnehuisgroep IJssel Vecht
en Driezorg een lerend netwerk. De drie partijen hebben een intentieverklaring ondertekend en het
netwerk is in ontwikkeling.
De KwaliteitsWijzer is niet alleen gestoeld op de in Het Baken bekende visie en leidende principes.
Waar mogelijk maken we gebruik van bestaande commissies en vertrouwde kwaliteitsinstrumenten
om het waardig leven van de cliënt mogelijk te maken. Op een aantal daarvan zoomen we nader in.
3.1.1 I N T E R N E A U D I T S
In het kader van de nieuwe wijze van auditeren, waarbij de nadruk ligt op positieve bevindingen en
waarbij afwijkingen worden vertaald naar verbetertips, hebben 10 medewerkers een tweedaagse
training door Q-Consult tot intern auditor gevolgd. In 2017 zijn audits uitgevoerd op de onderwerpen
Opname, Ontslag en Overplaatsing, Mondzorg, en Werving & Selectie. De uitkomsten van de audits
zijn besproken in de werkgroepen of commissies die zich met het betreffende onderwerp bezig
houden. Of, in het geval van werving en selectie, met de afdeling HRM. Aanname van een recruiter,
het stroomlijnen en afstemmen van werkzaamheden gedurende de ‘client-journey’ (het hele proces
van verhuizing naar het verpleeg- of verzorgingshuis – wonen en zorg – overplaatsing, tot ontslag of
overlijden) en aanvullende scholing in kader van mondzorg, zijn vertalingen van de uitkomsten van
de audits.
3.1.2 B E E L D E N V A N K W A L I T E I T
Inmiddels is Beelden van Kwaliteit binnen Het Baken een vertrouwd kwaliteitsinstrument. We
werken ermee sinds 2015. Door middel van objectieve observatie krijgen we een beeld van de
kwaliteit van de relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener, en van de ervaren kwaliteit van
leven en welbevinden van cliënten. Het observatieverslag vormt de basis waarmee het
kwaliteitspanel het gesprek aangaat met de medewerkers. We houden de aandacht voor de
uitkomsten van de observaties in de teams vast door het organiseren van vervolggesprekken onder
leiding van Lydia Helwig van Beelden van Kwaliteit met de teams en hun leidinggevende.
3.1.3 C O M M I S S I E V R I J H E I D – V R I J H E I D B E P E R K E N D E M A A T R E G E L E N
Het Baken zet al geruime tijd in op beperking van het gebruik van Vrijheid Beperkende Maatregelen
(VBM). Eind 2016 is de visie op Vrijheid geformuleerd met een implementatieplan dat in 2017 in
uitvoering is genomen. Op 21 september 2017 (Wereld Alzheimerdag) hebben teams tijdens een BBC
aan elkaar gepresenteerd op welke wijze zij invulling geven aan het ‘leven in vrijheid’ van de cliënten.
Door er vervolgens het gesprek over aan te gaan, krijgt leren en verbeteren vorm. Binnen de
Commissie Vrijheid is een expertiseteam geformeerd dat casuïstiek in relatie tot VBM analyseert en
teams adviseert. Zo besteden we in gedragsspreekuren veel aandacht aan het gebruik van
Alternatieven, om daarmee het gebruik van VBM’s te voorkomen dan wel te beperken. Ook hier
vinden we de verbinding met het Kwaliteitskader, het gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende
maatregelen binnen het kwaliteitsthema Veiligheid.
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3.1.4 R I S I C O E N K W A L I T E I T
Vanuit het programma Waardigheid en Trots heeft de werkgroep Risico en Kwaliteit in 2017 een pilot
uitgevoerd op de locatie De Hullen in Oldebroek (units Morren en Olthorst), specifiek gericht op
risicosignalering en het methodisch rapporteren volgens de SOEP-methode (Subjectief – Objectief –
Evaluatie – Plan). De rapportage start met de vraag hoe de zorgvrager zich voelt, welke symptomen
de zorgmedewerker objectief kan vaststellen, hoe de situatie nu zich verhoudt tot een eerder
rapportagemoment en wat de eventuele vervolgstappen zijn.
De pilot voorzag in coaching van medewerkers, begeleiding in de praktijk, evaluatie van ervaringen
van medewerkers en cliënten en dossiercontrole. Op basis van de uitkomsten van de pilot krijgt het
traject een vervolg op andere units van Het Baken gedurende 2018 en 2019.
3.1.5 D U U R Z A A M E N G E Z O N D A A N T A F E L - D I V E R Z I O
Bij de vorming van de communities (kleinschalige woonvormen) binnen Het Baken, stelde de
voedingsdienst zich de vraag: Hoe kunnen wij het kwaliteitsniveau van de maaltijden verhogen zodat
het zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van bewoners? En daar aan gekoppeld de wens om
bekwaamheden en kennis beter met elkaar te delen. Daarom is de voedingsdienst eind 2016 gestart
met het ontwikkelprogramma ‘Duurzaam en gezond aan tafel’ van Diverzio. Het programma biedt
ons het volgende:
•
verbetering van kwaliteit, kostenbesparing, verduurzaming en vermindering van verspilling
•
inspiratie, kennis en ervaring op het gebied van duurzaam eten en drinken
•
inzicht door praktijkgerichte onderzoeken en metingen
•
concreet individueel verbeterplan en uitwerking in structurele maatregelen
•
coaching en begeleiding op maat door ervaren professionals
•
inspirerende masterclasses, cursusmap en werkopdrachten, e-learning en online dashboard
•
regionale samenwerking met collega-instellingen
Gedurende het traject is de ‘maaltijd-tevredenheid’ van bewoners gemeten, de verspilling van
voedsel in kaart gebracht en een screening op inkoopgegevens duurzame producten uitgevoerd. 78%
van de cliënten is zeer tevreden, 19% is tevreden en 3% is niet tevreden met de maaltijden. Het
onderzoek geeft ons inzicht in verbetermogelijkheden ten aanzien van smaak en smaakbeleving,
variatie in het menu (meer seizoens- en regionale producten) en doelstellingen ter verlaging van
verspillingen. Medewerkers van de voedingsdienst hebben veel geleerd op het gebied van
smaaksturing, diëten, aantrekkelijke vormen van gemalen voeding en alternatieven voor
nutridranken. Om de afstemming tussen de voedingsdienst en de communities te optimaliseren,
wordt nu gewerkt met een vast aanspreekpunt en gestructureerd periodiek overleg.
3.1.6 Z O R G K A A R T N E D E R L A N D
Cliënten en hun naasten kunnen een review plaatsen op ZorgkaartNederland, een ervaringssite voor
de zorg. ZorgkaartNederland is een belangrijke bron van informatie voor (potentiële) cliënten en
naasten in hun oriëntatie op een geschikte zorgaanbieder. Voor Het Baken biedt ZorgkaartNederland
een goed beeld hoe de zorg door onze cliënten wordt gewaardeerd, waar we goed in zijn en waar
punten voor verbetering liggen. Het plaatsen van waarderingen is nog geen vanzelfsprekendheid. Wij
brengen de mogelijkheid actief onder de aandacht van cliënten en hun naasten, onder meer hebben
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we in het verslagjaar gebruik gemaakt van interviewteams van de Patiëntenfederatie NPCF en sturen
we periodiek een uitnodiging per e-mail om een waardering te plaatsen op ZorgkaartNederland.
Rapportage ZorgkaartNederland 2017

Waardering per onderdeel
9,0
8,5
Verpleging

8,0

Kwaliteit van leven
Luisteren

7,5

Omgang medewerkers

7,0

Accommodatie

6,5
De
Hoenwaard

De Hullen

De Voord

Klein Rhijnvis

Seewende

Bij specifieke waarderingen vragen wij degene die de waardering heeft geplaatst, contact met ons op
te nemen om een toelichting te geven of om de reactie met elkaar te bespreken. We gebruiken de
uitkomsten van Zorgkaart Nederland ook in de KwaliteitsWijzer. Het thema ‘luisteren’ hebben we in
het domein Cliënt en cliëntsysteem van de KwaliteitsWijzer vertaald naar de doelstelling ‘we
luisteren en kijken naar de cliënt en zijn sociaal netwerk en passen daar onze dienstverlening op aan’.
ZorgkaartNederland vormt dan mede een graadmeter voor het effect van onze inspanningen.

3.2.

K LACHTEN ( REGELIN G )C LIËNTEN

Een klacht begint vaak met een vraag, een verwondering: ‘Waarom doen ze het zó? Zou het niet
anders of beter kunnen?‘ In de meeste gevallen helpt het cliënten en/of hun naasten om daarover
met de betrokken medewerker(s) het gesprek aan te gaan, om samen tot een goede oplossing te
komen. Lukt dat niet, dan kunnen cliënten of hun naasten een beroep doen op de
cliëntvertrouwenspersoon of de externe klachtencommissie. Het vroegtijdig bespreekbaar maken en
samen zoeken naar een oplossing, maken dat de vertrouwenspersoon in een beperkt aantal gevallen
is benaderd met een klacht, en dat de externe klachtencommissie in het verslagjaar geen formele
klachten in behandeling heeft genomen. De cliëntvertrouwenspersoon doet geanonimiseerd verslag
aan de Raad van Bestuur en Centrale Cliëntenraad.
De vertrouwenspersoon beschrijft een vijftal binnengekomen klachten van verschillende aard, te
weten het beleid aangaande voeding en medicatie, communicatie en steun van zorgverleners,
medische begeleiding, wachttijden, kosten en gebruik van Wifi, en de afhandeling van een
zoekgeraakte rolstoel. De gesprekken die de vertrouwenspersoon met de indieners van een klacht
heeft gehad, en de acties die daaruit zijn voortgevloeid, leidden bij de klagers tot het gevoel serieus
genomen te worden en tot tevredenheid over de afwikkeling. Tevens meldt de vertrouwenspersoon
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in zijn verslag dat de klachtenbus ook wordt gebruikt voor het geven van tips en suggesties, zoals het
gebruik van badges door personeel en de BBQ-avond.
Uit de gesprekken met de partners van het lerend netwerk Kwaliteitskader, Driezorg en
Zonnehuisgroep IJssel Vecht, bleek dat zij samen met Viattence een gezamenlijke klachtencommissie
hebben, die klachten van deze drie organisaties behandelt. Na een verkennende fase hebben we,
met steun van de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad, het besluit genomen dat Het Baken
zich met ingang van 1 januari 2018 aansluit bij Signalis Klachtencommissie. Naast klachten van
cliënten behandelt Signalis ook meldingen van medewerkers over ongewenste omgangsvormen en
meldingen inzake de klokkenluidersregeling. Met de aansluiting bij Signalis beogen wij zowel de
laagdrempeligheid om klachten te melden in stand te houden als een professionaliseringsslag te
maken in de behandeling van formele klachten. Faciliteren van het gesprek over wat is goede zorg en
het bieden van de gelegenheid om klachten te uiten en samen te werken aan een oplossing of
verbetering draagt bij aan het waardig leven van de cliënt en aan de veiligheid, gezondheid en het
werkplezier van medewerkers en vrijwilligers.

3.3.

Z ORG CONTRACTERIN G EN LEVERING

Voor de contractering van de zorg zijn in 2016 afspraken gemaakt met het zorgkantoor (WLZ),
gemeenten (WMO) en de zorgverzekeraars (ZVW). Voor de Wet Langdurige Zorg hebben we met het
zorgkantoor een ontwikkelplan afgesproken en in uitvoering genomen. Elementen uit het
ontwikkelplan waren: de Good Practice Het Baken en de daarmee samenhangende
transitie/transformatie, zoals ontwikkeld voor deelname aan het VWS-programma Waardigheid en
Trots, Leven in Vrijheid waardoor de fysieke ruimte van cliënten met een BOPZ-aantekening werd
vergroot, een optimalisatie van de risicosignaleringen in het zorgleefplan, het verbinden van de
formele en informele zorg en het verder ontwikkelen van een praktijk om medewerkers het
onbegrepen gedrag van cliënten te doen verstaan. Met de ontwikkelafspraken kon 3% opslag op het
basistarief van 94% van het NZA-tarief voor de verschillende zorgprestaties worden “verdiend”. Het
zorgkantoor heeft vastgesteld, dat het afgesproken ontwikkelplan volledig in uitvoering is genomen,
waarmee de zorgprestaties op basis van 97% van de betreffende NZA-tarieven worden afgerekend.
Voor de Geriatrische Revalidatiezorg en de Eerstelijnsverblijf konden we met verzekeraars afspraken
maken over de levering van zorg en hebben we tussentijds nog een verhoging van omzetplafonds af
kunnen spreken, zodat de geleverde zorg ook daadwerkelijk vergoed zou worden en alle aanvragen
gehonoreerd konden worden.
De in 2017 in gebruik genomen ‘crisisbedden’ hebben zichtbaar gemaakt, dat er soms aangrijpende
problemen ontstaan in de thuissituatie, die professionele hulp vragen. Het bieden van crisiszorg
maakt ook zichtbaar dat crises niet alleen voor direct betrokkenen, maar ook voor medewerkers
ingrijpend kunnen zijn, of ernstige situaties met zich mee kunnen brengen. Het leert ons, dat
crisiszorg uitermate zinvol is, en een groot appèl doet op professionaliteit en inlevingsvermogen.
Onze medewerkers van alle afdelingen verdienen grote waardering voor de wijze waarop zij cliënten
met ernstige problematiek elke dag en nacht opnieuw tegemoet treden met onvoorwaardelijke
aandacht en liefde.
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In maart 2017 werden 11 cliënten van afdeling De Marsse in locatie De Bunterhoek te Nunspeet
overgedragen aan de collega-organisatie WZU Veluwe. De aanwezige problematiek waarbij de
verantwoordelijkheid voor de zorg en het gezag over medewerkers niet in één hand waren verenigd,
leidde tot onwenselijke situaties. Als gevolg van de keuze van de familieleden van cliënten om te
blijven bij de organisatie waarvan zij op dat moment de dagelijkse zorg genoten, zijn de cliënten
overgedragen aan WZU Veluwe.
In 2016 was een materiële controle op de feitelijke c.q. terechte levering van zorg aan cliënten met
een zorgindicatie ZZP 8 door het zorgkantoor gestart. In 2017 zijn de bevindingen van het
zorgkantoor bekend gemaakt. Het Baken heeft overtuigend kunnen motiveren, dat de betreffende
cliënten terecht een indicatie ZZP 8 hadden en de daarbij behorende zorg hadden ontvangen.
Aan het streven om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving,
leveren de Wijkontmoetingscentra een belangrijke bijdrage. De WOC’s zijn een ontmoetingsplek voor
onder meer (kwetsbare) ouderen, voor inloop, ontmoeting en activiteiten. Daarnaast bieden wij
dagbegeleiding, waarbij ondersteuning wordt geboden waaraan behoefte bestaat. Het Baken maakt
afspraken met de gemeenten in het werkgebied (Oldebroek, Elburg en Nunspeet). In 2017 zijn met
de gemeente Elburg voorbereidingen getroffen voor een pilot “Dagbegeleiding zonder indicatie
binnen de WOC’s”. Deze pilot gaat in 2018 van start.
In het kader van ‘langer thuis wonen’ werkt Het Baken sinds oktober 2017 met een Ouderenteam.
Dit multidisciplinair behandel- en adviesteam is gericht op zo volledig mogelijke ondersteuning van
ouderen in de thuissituatie. Het team, bestaande uit specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie, diëtetiek, en psychologie, biedt haar diensten in de eerste lijn in
samenwerking aan. Dat kan zijn op basis van verwijzing door een huisarts voor het ‘product’
Ouderenteam of op basis van een verwijzing naar een van de behandeldisciplines. Aan de hand van
een screeningslijst kunnen de kwetsbaarheid en de hulpvraag van de cliënt duidelijker worden
vastgesteld en wordt er vanuit een breder perspectief naar de hulpvragen van de cliënt gekeken.

4. I DENTITEIT
In de inleiding werd al gerefereerd aan het thema “onvoorwaardelijke aandacht en liefde” en de
Bijbelse grondslag voor deze wijze van invulling geven aan zorg. Vanuit onze protestants-christelijke
identiteit vormt dit ons uitgangspunt voor het bijdragen aan het leven en welbevinden van onze
kwetsbare ouderen. Aansluitend op de behoefte van de cliënt worden daarnaast wekelijkse
activiteiten ontplooid door de vakgroep geestelijke verzorging om zingeving c.q. levensvragen aan de
orde te stellen. In de zondagse kerkdiensten op een aantal van onze locaties, die daarvoor de fysieke
mogelijkheden hebben, het samen zingen, gespreksgroepen, Bijbelstudies, etc. is hiervoor ruimte. Op
de christelijke feestdagen en bid- en dankdag worden eveneens kerkdiensten gehouden.
Geestelijke verzorging is ingevolge de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht. Zorgverlening Het
Baken wil hieraan, vanuit de intrinsieke overtuiging, dat dit meerwaarde biedt aan de cliënten,
invulling geven en heeft daartoe zelf pastores in dienst. Geestelijke verzorging kun je typeren als “er
zijn voor de ander”. ‘Hoe gaat het met je?’ is de heel open vraag die een pastor stelt. En kun je dan
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luisteren naar het verhaal achter de eerste reactie door op een goede manier door te vragen?
Geestelijke verzorging richt zich op de vraag hoe mensen zich vanuit zingeving, levensbeschouwing
en religie verhouden tot hun ziekte, crisis, handicap, trauma, sterven of levenssituatie. En ook of er
wensen en mogelijkheden zijn om zich zo nodig op een andere manier daartoe te verhouden.
In zijn inaugurele rede waarmee dr. Martin Walton in oktober 2014 zijn ambt aanvaardde als
bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU),
vestiging Groningen, zoomde hij in op de zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus Christus (Matt.
5:1-11): “Zalig, bijvoorbeeld, wie met zachtmoedigheid de eigen ziekte tegemoet kan treden. Of met
zachtmoedigheid de eigen angst of woede onder ogen kan zien. “Zalig wie niet voortijdig grijpt naar
zin, of juist alle zin verwerpt, maar met treurnis en geduld de eigen ademnood kan verdragen.”
Geestelijke verzorging helpt bij het omgaan met dit soort trage vragen. De geestelijk verzorger helpt
bij de reflectie daarop vanuit levensbeschouwing en zingeving.
Vanuit de eigen identiteit van Het Baken is nadrukkelijk gekozen voor geestelijk verzorgers met een
protestants christelijke geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Ook sluit dat goed aan bij de
achtergrond van veel van de cliënten van Het Baken. Hoe kan het grote verhaal van God – het
evangelie van Jezus Christus – betrokken worden op de kleine verhalen van mensen? God ter sprake
brengen zonder dat dit in concurrentie komt met de aandacht voor de individuele mens met zijn
vragen en worstelingen. Begeleiden in de ruimste zin van het woord: helen, bijstaan, verzoenen en
vergezellen, steun bieden, coachen en wegwijzend naar het evangelie van de gekruisigde en
opgestane Heer. (zie ook H.C. van der Meulen. De pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische
gedachten over geestelijke begeleiding. Zoetermeer, 2004). Dat is de uitdaging van een protestants
christelijk pastor.
Daarmee is niet gezegd dat de geestelijke verzorgers hun diensten alleen aanbieden aan cliënten met
een protestants christelijke geloofsovertuiging. Meedenken, reflecteren, doorvragen zijn
vaardigheden die in beginsel bij elke cliënt van belang zijn om te helpen zijn eigen leven te verstaan.
En zin en betekenis van hun leven te zoeken. In voorkomende gevallen kan de geestelijk verzorger
verwijzen naar en/of contacten leggen met een geestelijk verzorger met een andere
levensovertuiging, die past bij die van de cliënt, zoals een humanistisch raadsman of -vrouw of een
imam binnen de traditie van de Islam.
Het afgelopen jaar is door de dienst pastoraat / geestelijke verzorging aandacht gevraagd voor de
zogenaamde web-app levensvragen. Dit is een door het lectoraat zorg- en zingeving van Hogeschool
VIAA in Zwolle ontwikkelde web-app, die verpleegkundigen en verzorgenden helpt om met
levensvragen van ouderen om te gaan. Deze app helpt om in de dagelijkse zorg attent te zijn op
aandacht voor zingeving. Het draait bij de web-app om bewustwording. Centraal staan ”ik, de ander
en wij” – het herkennen van levensvragen bij jezelf en bij de ander, en goed met die levensvragen
kunnen omgaan. Zorgverleners kunnen deze app zowel individueel als met een groep van maximaal
tien personen gebruiken. Er is een groepstijdlijn ingebouwd waardoor groepsleden elkaars
uitwerking van de opdrachten kunnen zien.
Het is de bedoeling dat medio 2018 in samenwerking tussen VIAA en de dienst pastoraat / geestelijke
verzorging een pilot binnen Het Baken wordt uitgevoerd. De community-coaches worden op
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vrijwillige basis gedurende een zestal bijeenkomsten geschoold in het gebruik van deze app, waarna
besloten wordt of verdere implementatie binnen de organisatie zinvol is.
Via de een à twee keer per jaar gehouden herdenkingsbijeenkomsten op de verschillende locaties
van Het Baken is stil gestaan bij het overlijden van cliënten, die op één van onze locaties hebben
gewoond. Voor de herdenkingsbijeenkomsten worden familieleden, verzorgenden van de
betreffende unit of community, vertegenwoordigers van de cliëntenraad en bewoners uitgenodigd.
In een waardige bijeenkomst worden zo onze cliënten, die overleden zijn, herdacht.
In het verslagjaar is een projectgroep van medewerkers met verschillende deskundigheden bezig
geweest met verkennende activiteiten om te komen tot moreel beraad. Een dergelijk beraad is een
instrument om zorgverleners vanuit hun eigen morele intuïtie te leren reflecteren op hun
verantwoordelijkheid ten opzichte van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Het helpt om
medewerkers met elkaar van gedachten te laten wisselen over de vraag wat ze (in concrete gevallen)
goede zorg vinden en waar de grenzen van goede zorg liggen. Het helpt ook argumenten te
formuleren voor wat hen motiveert en beweegt en waar zij soms tegenaan lopen. Een goed moreel
beraad zorgt voor betere communicatie en samenwerking binnen teams. Zo’n beraad is bedoeld voor
allen die in de zorg werkzaam zijn, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden,
communitycoaches, managers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, artsen en pastores.
Op voorstel van de projectgroep is besloten om op kleine schaal binnen Het Baken te beginnen.
Voorwaarde is wel dat de gespreksleiders van het moreel beraad goed geschoold zijn. Medio 2018
zullen daartoe drie leden van de projectgroep een scholingstraject volgen, waarna de eerste
ervaringen zullen worden opgedaan met het zelf begeleiden van moreelberaad bijeenkomsten.
Via meerdere overleggen met de Centrale en Lokale Diaconale Adviesraden vond het contact en de
betrokkenheid met de lokale kerken en geloofsgemeenschappen plaats. Een goede relatie tussen de
lokale kerken en geloofsgemeenschappen en Het Baken is waardevol. Diaconaat en pastoraat vanuit
de lokale kerken en geloofsgemeenschappen draagt bij aan de persoonsgerichte zorg.

5. B ESTURING , T OEZICHT

EN MEDEZEGGE NSCHAP
Het Baken kent een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Voor de governance documenten maakt
Het Baken gebruik van het NVTZ-model. In deze documenten is de Zorgbrede Governance Code
opgenomen. In 2017 werd een wijziging van de statuten doorgevoerd, waarmee de onderlinge
bevoegdheden van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Identiteitsraad (Diaconale Adviesraad)
aan het besturingsmodel werden aangepast. Tevens vond een zodanige wijziging plaats, dat Het
Baken aan ANBI-status kon aanvragen.
Medezeggenschap is in Het Baken geregeld via de Centrale en lokale Cliëntenraden en
Ondernemingsraad. De jaarverslaglegging van de Raad van Toezicht, Centrale Cliëntenraad en
Ondernemingsraad is in dit hoofdstuk opgenomen.
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5.1.

R AAD V AN B ESTUUR

De leiding van de organisatie berust bij de Raad van Bestuur. De kerntaken van de Raad van Bestuur
zijn overeenkomstig de richtlijnen van de Governance Code. Arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van
de RvB zijn conform de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg 2012 (en wijziging 2015).
Naam en leeftijd
Mevrouw Drs. S.C.D. Timmer
(geb. 25-12-1955)

5.2.

Beroep / Hoofdfunctie
Raad van Bestuur

(Relevante) Nevenfuncties
Raad van Advies Trafieq

R AAD V AN T OEZICHT – SAMENSTE LLING EN VER SLAG

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling was in 2017 als volgt:
Naam

Beroep/
Hoofdfunctie

Relevante
nevenfuncties

Dhr. H. Foekens
Voorzitter,
IJsselmuiden

Met pensioen

Penningmeester
Kolffstichting

Dhr. Drs. H.
Zwart,
Dalfsen

Dhr. Drs. R.J.A.
van Doorn,
Zwolle

Dhr. G. van ’t Hul
RA,
Nunspeet

Mevr. Drs. A.
Westerduin-de
Jong,
Doorn

Interim(algemeen)directeur/
manager overheid

Interim Regiomanager
Meander, Veendam (5
maand)
Voorzitter Raad van
Bestuur Nostram,
Wageningen.
Financieel Interim
manager

Plaatsvervangend
lid fractie CDA
Prov. Staten Overijssel

Voorzitter Stichting
Vrienden ‘t Kooiveen

Penningmeester
Stichting PECA

Directeur
Royal Jongbloed
Uitgeversgroep
Heerenveen

Raad van Toezicht
Dorcas (NGO)
Landelijk bestuurslid
Present

Eerste resp.
Tweede
benoeming
2013
1 januari

Aftredend

2016
1 januari
2014
1 april

2019
31 december
2017
31 maart

2017
1 april
2013
1 januari

2021
31 maart
2016
31 december

2017
1 januari

2020
31 december

2013
1 januari

2016
31 december

2017
1 januari
2016
1 januari

2020
31 december
2019
31 december

2015
31 december

Sinds 1 september:
Raad van Bestuur
Zorginstelling Stichting
Sprank
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Activiteiten van de Raad.
De Raad heeft een intensief en goed jaar 2017 gehad. Hij heeft 9 keer regulier vergaderd, in
aanwezigheid van de Bestuurder en een aantal keer in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het
Managementberaad of organisatie.
Daarnaast zijn de leden van de Raad op meerdere fronten actief geweest, zoals: het afleggen van
werkbezoeken, werkzaamheden vanuit de drie commissies van de Raad (auditcommissie, commissie
kwaliteit en veiligheid en renumeratiecommissie), het bijwonen van bijeenkomsten van de
Bakenbrede Coalitie (zoals over de toekomstige huisvesting), overleggen met de Ondernemingsraad,
Centrale Cliëntenraad en Diaconale Adviesraad, het bijwonen van kerkdiensten op zondagen, etc.
Er is een open relatie met de Bestuurder en een goede vertrouwensbasis tussen Raad en Bestuurder.
De Bestuurder houdt de Raad periodiek op de hoogte door de Raad per vergadering een
voortgangsrapportage over talloze onderwerpen toe te sturen en ter vergadering te bespreken.
Besproken onderwerpen door de Raad van Toezicht.
Thema’s die de Raad in zijn vergaderingen aan de orde heeft gesteld en besproken heeft met de
Bestuurder zijn (onder meer):





















wijziging van de Statuten van Het Baken
jaarplan kwaliteit en veiligheid voor 2017
reglement voor de commissie kwaliteit en veiligheid
nieuwe Zorgbrede Governance Code
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, van het ministerie van VWS
Jaarverslag over 2016, inclusief verslag accountant en notitie auditcommissie van de Raad
stand van zaken bedrijfsvoering (financiën, personeel) aan de hand van de
kwartaalrapportages
notitie van de Inspectie Gezondheidszorg over nieuwe vorm van toezicht houden
samenwerking met collega-instelling WZU Veluwe
intern ontwikkeld Kwaliteit Veiligheid Management Systeem, de KwaliteitsWijzer
voorbereiding zelfevaluatie over 2017
inzet extra financiële middelen ministerie van VWS (landelijk totaal € 100 mln) en
kwaliteitsimpuls (inzet extra personeel)
themabespreking kwaliteit en veiligheid, voorbereid door de commissie kwaliteit en
veiligheid van de Raad
jaarwerkplan Raad voor 2018 (overzicht te bespreken onderwerpen en thema’s,
werkbezoeken, etc)
deskundigheidsbevordering leden Raad (volgen van cursussen)
inzet extra eenmalige financiële middelen van € 1.1 mln
Identiteit van Het Baken; wat betekent die en hoe geven we daar vorm en inhoud aan?
evaluatie van de deelname aan het programma Waardigheid en Trots, het landelijk project
met als inzet een verbetering van kwaliteit door meer regelruimte voor zorginstellingen
ontwikkelingen inzake vastgoed, met betrekking tot locaties in Elburg, Nunspeet en Hattem
begroting voor 2018

Daarnaast heeft de Raad ook op basis van het Informatieprotocol de wettelijk vastgestelde rol
vervuld door aan diverse documenten goedkeuring te geven. Zie Besluiten Raad van Toezicht.
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Overleg met OR, CCR en DAR; werkbezoeken.
Belangrijk voor de Raad is ook het periodiek overleg met een aantal interne stakeholders. We hebben
volgens afspraak telkens twee keer (afzonderlijk) overleg gehad met: de Ondernemingsraad (OR), de
Centrale Cliëntenraad (CCR) en met de Diaconale Adviesraad (DAR). Die gesprekken zijn voor de Raad
belangrijk, omdat ze ons scherpen in onze rol en informatie geven over het verloop van relevante
onderwerpen.
Ook vindt de Raad contact met de medewerkers van belang. In samenspraak met de Bestuurder
hebben leden van de Raad werkbezoeken afgelegd aan locaties De Hullen te Oldebroek en Seewende
te Nunspeet. Die werkbezoeken geven zicht op wat er speelt in de organisatie, met welke mooie
maar soms ook lastige situaties medewerkers te maken hebben; ook vinden er gesprekken plaats
over voor de Raad belangrijke thema’s zoals kwaliteit en veiligheid, werkdruk, huisvesting, etc.
Zelfevaluatie.
Op basis van de Governance Code hoort een Raad van Toezicht jaarlijks kritisch in de spiegel te kijken
naar zijn eigen functioneren en de samenwerking met de Bestuurder. Op 14 december 2017 vond de
zelfevaluatie over 2017 plaats, onder leiding van een externe gespreksleider. De zelfevaluatie is ook
gebruikt voor het maken van het Jaarwerkplan voor de Raad voor 2018.
Jaargesprek Bestuurder.
Vanuit de werkgeversrol heeft een vertegenwoordiging van de Raad (voorzitter en vicevoorzitter) op
9 februari 2017 het jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd met de Bestuurder. De Raad heeft op
basis daarvan het jaarsalaris van de Bestuurder en een verhoging voor 2017 vastgesteld. Daarnaast
heeft de Raad van Toezicht ook de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht vastgesteld.
Deze vergoeding wijkt, vanwege de maatschappelijke rol die het vervult, substantieel naar beneden
af van de normbedragen van de NVTZ.
Besluiten Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is bevoegd een aantal besluiten te nemen.
De volgende besluiten zijn genomen:
 Vaststelling jaarwerkplan Raad voor 2017
 Goedkeuring begroting 2018
 Goedkeuring van het OGSM 2018 (document dat handzaam overzicht geeft van organisatie
doelen, strategieën en maatregelen die ingezet worden)
 Goedkeuring Jaarverantwoording en Jaarrekening 2016 Het Baken
 Vaststelling salaris Bestuurder en vergoeding Raad over 2017, op basis van Jaargesprek Raad van
Toezicht met Bestuurder (op 9 februari 2017)
 Goedkeuring van de wijziging van de Statuten van Het Baken

5.3.
C ENTRALE C LIËNTENRAAD
Na jaren van bezuinigingen en discussies over de kwaliteit van de zorg, zagen we in 2017 een
kanteling. In de Tweede Kamer waren partijen eensgezind in hun oordeel en werden extra middelen
beschikbaar gesteld, met name in te zetten voor uitbreiding van personeel in de zorg. Ook voor Het
Baken is het de uitdaging, in de huidige arbeidsmarkt, om (potentiële) medewerkers te boeien en
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binden. Als gevolg van politieke keuzes en de daardoor beperkte ontplooiingsmogelijkheden in de
zorg, zijn zorgmedewerkers afgehaakt, of hebben jongeren andere studiekeuzes gemaakt.
Het Baken blijft zich inzetten op het verlenen van de hoogste kwaliteit van zorg, met persoonlijke en
liefdevolle aandacht. En met nieuwe kennis en ontwikkeling van nieuwe technieken. Het
multidisciplinair invulling geven aan de visie op Vrijheid en de visie op Dementie, onder andere door
middel van gedragsspreekuren onder leiding van de psychologen, draagt bij aan een waardig leven
van mensen met dementie. Ken je cliënt: uitzoeken wat onze bewoners belangrijk vinden, weten wat
hen drijft, waar ze blij van worden. Daarin zit het welzijn: het gevoel dat je er mag zijn dat jouw leven
er toe doet!
In 2016 werd gestart met de ontwikkeling van een Bakenbrede visie op dementie, die in het voorjaar
van 2017 werd vastgesteld. Deze visie wordt vervolgens weer gebruikt bij het nadenken over de
renovatie van De Voord en in een volgende fase ook Seewende. De Centrale Cliëntenraad levert
input op deze processen.
Ook ‘kwaliteit’ stond prominent op de agenda in 2017. In het vroege voorjaar was er al een
Bakenbrede Coalitie over dit onderwerp, in mei werd het Kwaliteitskader geïntroduceerd en bezocht
de Cliëntenraad een middag over dit onderwerp in Zwolle. Het Kwaliteitskader vormt een modern
document, dat ruimte geeft aan professionals om indien gewenst te kiezen voor een eigen invulling.
Mits dat goed kan worden uitgelegd, gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) akkoord met
een andere werkwijze! Gelukkig is Het Baken op de goede weg en gebruiken we het Kwaliteitskader
nu graag om de puntjes op de “i” te zetten. Dat gebeurt ook in relatie met de ontwikkeling van de
KwaliteitsWijzer, het kwaliteits-veiligheids-management-systeem, waarvoor in 2017 een
Klankbordgroep werd samengesteld, waarin ook de CCR participeerde.
Dat Het Baken goed bezig is, bleek ook op het jaarlijkse Landelijk Congres Cliëntenraden 2017: Werk
in uitvoering! Hier konden de bezoekers shoppen uit een heel breed aanbod aan workshops en de
kennis daar opgedaan, meenemen naar de eigen achterban. Heel belangrijk, want de duizenden
cliëntenraadsleden in de 1200 verpleeghuizen in ons land kunnen onmogelijk allemaal naar dat
congres toe komen! Het congres is zo een van de vormen van deskundigheidsbevordering die de
cliëntenraden veelal heel goed kunnen gebruiken.
Verrassend is het dan om tijdens de workshops terug te horen hoe goed Het Baken al bezig is, als het
gaat om het betrekken van de Cliëntenraad bij het in alle openheid en transparantie nadenken over
nieuw beleid, bij het ontwikkelen van een zorgvisie en bij het invulling geven aan de optimale
besteding van de (extra) financiële middelen. Wat wij intussen heel gewoon vinden en waarderen,
blijkt een eindje verderop nog een ondenkbare werkwijze. Dat maakt dat je als CCR trots kunt zijn op
de eigen organisatie en op alle mensen die daar aan bijdragen.
Leerzaam was het bedrijfsbezoek aan de firma Cleanlease in Nijkerk. Een mooie ervaring om te zien
hoe zorgvuldig men omgaat met het wasgoed. Een vak apart, zeker op deze schaalgrootte.
Het bleek in 2017 geen eenvoudige opgave om leden te werven voor de Centrale Cliëntenraad. Dit
heeft te maken met een onvoldoende bezetting van de lokale cliëntenraden (Oldebroek en
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Nunspeet) waardoor vacatures in de Centrale Cliëntenraad niet kunnen worden ingevuld. Het lukt
maar niet om mensen te vinden die mee willen denken en tijd vrij kunnen maken om via de LCR
terug te geven hoe de zorg en alles daaromheen in de dagelijkse praktijk wordt ervaren door de
bewoners, cliënten en hun naasten.
De Lokale Cliëntenraad van De Voord kent wel een goede bezetting. Hier melden zich met enige
regelmaat nieuwe leden aan. Dat is en blijft hard nodig, want vanwege overlijden van hun dierbare,
haken mensen logischerwijze - soms na een langdurig lidmaatschap - af. Vanaf deze plaats wil ik de
leden die zich kort of langjarig hebben ingezet voor de Cliëntenraad heel hartelijk bedanken. Uw
inbreng was van waarde en heeft mee geholpen om te bouwen aan wat er nu is!
In samenwerking met de organisatie is in 2017 een nieuwe folder ontwikkeld en zijn we op de
website van Het Baken en via de mail goed bereikbaar. Na enkele wisselingen beschikken we over
een vaste secretaresse voor alle raden (lokaal en centraal), die ervoor zorgt dat iedereen tijdig een
uitnodiging met agenda en relevante stukken voor de vergaderingen krijgt. Met regelmaat houden
we zgn. ‘open vergaderingen’, waarbij een ieder van harte welkom is om zijn of haar inbreng te
hebben. Het blad ‘Bakenbreed’ publiceerde een artikel over de cliëntenraden, compleet met foto van
de leden van de Centrale Cliëntenraad. Ook in 2018 gaan we graag door met ons werk. We
waarderen ieders aanwezigheid en inbreng en blijven zoeken naar nieuwe vormen van verbinding.
Samenstelling Centrale Cliëntenraad
Naam:
Mevr. L. Sneevliet-Radstaak
Mevr. L. van der Meulen-Spek
vacature

Functie
Onafhankelijk voorzitter
Lid

vacature

5.4.

Namens
Lokale cliëntenraad De Voord
Lokale cliëntenraad De Hullen/
Hoenwaard
Lokale cliëntenraad Seewende/
Klein Rhijnvis

O NDERNEMINGSRAAD

In 2017 sprak de Ondernemingsraad over de ingezette veranderingen binnen Het Baken en de impact
hiervan op medezeggenschap. Beleidsontwikkeling ontstaat binnen onze organisatie in co-creatie
met medewerkers en in 2016 hebben we een vorm van medezeggenschap ontwikkeld die hierbij
aansluit. Afgelopen jaar heeft de OR nagedacht over haar rol en de wijze waarop deze rol is in te
vullen. Hiervoor hebben we een werkwijze ontwikkeld. Met de bestuurder heeft de OR besproken
hoe we deze het beste in praktijk kunnen brengen. Samen hebben we gekeken wat dit vraagt van de
samenwerking van de OR met de raad van bestuur en het managementberaad. De komende periode
gaan we de samenwerking in gezamenlijkheid verder door ontwikkelen.
In april 2017 zijn drie medewerkers begonnen aan een leertraject bij de ondernemingsraad. Zij
hebben de uitdaging aangenomen om mee te denken, mee te praten en om voor de belangen van
medewerkers op te komen. Ondersteund door een OR-lid die hen het hele jaar coacht, krijgen zij een
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jaar lang de tijd om ervaring op te doen en te ontdekken of het OR-lidmaatschap iets voor hen is.
Door het aanbieden van een leertraject wil de ondernemingsraad hen enthousiast maken voor het
ondernemingsraadwerk, zodat zij zich kandidaat stellen voor de OR-verkiezingen die in april 2018
worden gehouden.
De ondernemingsraad wordt graag aan de voorkant betrokken bij ontwikkelingen binnen de
organisatie. Om hier goed invulling aan te geven hebben verschillende OR-leden zitting in
werkgroepen binnen de organisatie. In deze werkgroepen hebben de leden onder andere
meegedacht bij het opstellen van het kader kanteling werktijden, bij de uitwerking en het vormgeven
van functies in community en bij de voorbereidingen van de renovatie van locatie De Voord. Ook is
de OR vanuit ons aandachtsveld ARBO betrokken bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie &
Evaluatie (RI&E) en bij het plan van aanpak dat aan de hand van de uitkomsten van de RI&E wordt
opgesteld.
De OR heeft de bestuurder in 2017 geadviseerd over de reorganisatie met betrekking tot de
wenselijke functies in de community. Instemming werd door de ondernemingsraad verleend aan het
ARBO-beleid en aan de aanstelling van een tweede preventiemedewerker.
Eind 2017 kende de ondernemingsraad de volgende samenstelling:
Naam lid
I. Vijge
P. Kulsdom
E. Mensink
M. Doek

K. Sneller

R. Praat
A. Knevel
N. Venus
J. Rodriguez
M. van de Pol

Functie
HR-adviseur leren &
ontwikkelen
Ergotherapeut
Applicatiebeheerder ECD
Dagbestedingscoach op
afdeling De Horst en
activiteitenbegeleider bij de
centrale AB, locatie De Voord
Verpleegkundige op afdeling De
Kluut en in de Verpleegkundige
dienst
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Communicatieadviseur
Verpleegkundige in de
Verpleegkundige dienst
Ambtelijk secretaris OR
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Functie binnen OR
Voorzitter
Waarnemend voorzitter +
Secretaris
Lid
Lid

Lid

Lid
Lid (leertraject)
Lid (leertraject)
Lid (leertraject)
Ambtelijk secretaris
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6. B EDRIJF SVOERING
6.1.

O RGANISATIE

Het Baken heeft in 2013-2014 een meerjarig transitie- en transformatieproces in gang gezet om bij
medewerkers het verlangen te wekken dat zij mogelijk willen maken, dat elk mens, die Het Baken
inschakelt voor ondersteuning en zorg, zijn of haar leven zo kan leiden als van huis uit gewend. Ook
als verhuizing naar een locatie van Het Baken nodig is, omdat het thuis niet meer gaat. We willen
terug naar de bedoeling: onvoorwaardelijke aandacht en liefde.
In dat verband hebben we een ambitiedriehoek geformuleerd en een watermerk voor onze
organisatie vastgesteld.1
Het Baken wil laten zien, vanuit de acceptatie dat oud worden met aftakeling gepaard gaat, dat het
leven na verhuizing naar een verpleeghuis verder gaat, en de moeite waard is. We willen laten zien,
dat waardig leven mogelijk is. Ondanks toenemende beperkingen en verlies van vaardigheden of
mogelijkheden kunnen ook ouderen voor, en met elkaar, van betekenis zijn. Dat zien we terug in de
honderden vrijwilligers van Het Baken, die zich tot op hoge leeftijd inzetten voor de bewoners en dat
zien we ook terug in de community, waar mensen voor elkaar, voor hun medebewoners belangrijk en
van betekenis zijn. We willen laten zien, dat kwaliteit van de zorg gaat om de kleine zaken, om het
contact van mens tot mens, om aandachtige nabijheid, om het onvoorwaardelijk er willen zijn voor
de ander.
Daartoe zijn we de herinrichting van de organisatie in 2014 gestart en als vervolg daarop
zelforganisatie van het primair proces binnen de community aan het begeleiden, om te leren
verantwoordelijkheden weer daar te laten waar ze horen. De ondersteunende diensten
ondersteunen en faciliteren daarin de communities. Tot dit proces behoort ook het verbinden van de
formele en informele zorgverleners. Daarin is toerusting van mantelzorgers en vrijwilligers via
informatiebijeenkomsten en deskundigheidbevordering van evident belang. Samen kunnen we
daarmee vorm geven aan de gewenste verbeteringen.
In dat verband is ook nagedacht over de optimalisering van de groep medewerkers binnen de
community. Vereiste kwaliteiten en de relatie tussen handelingen en deskundigheids- en
bekwaamheidsniveau hebben ertoe geleid dat de functie van voedingsassistent ter discussie moest
worden gesteld. Beperkte inzetbaarheid binnen de complexer wordende zorgbehoefte, die in de
relatie tussen cliënt en medewerker beantwoord moet worden, maakte dat deze functie niet meer
passend was. De continuïteit van zorg binnen de community vraagt om een breed profiel c.q. brede
kennis en vaardigheden bij de zorgprofessional. Om die reden is de functie van voedingsassistent
vervallen. Met de betreffende medewerkers is ingevolge het reorganisatieplan een herplaatsing dan
wel een traject, waarin afscheid van de organisatie werd genomen, overeen gekomen.
Vanuit de integrale benadering van het wonen en werken binnen Het Baken door de communityvorming is ook de formatie huishoudelijk medewerkers, die voorheen afzonderlijk van de units c.q.
communities was georganiseerd, toegevoegd aan de units. Tegelijk is de bestaande versnippering van
medewerkers over meerdere organisatieonderdelen zoveel mogelijk terug gebracht.

1

Zie o.a. pag. 8 en 9 van het jaarverslag 2016 Zorgverlening Het Baken
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6.2.

M EDEWERKERS

Onze medewerkers vormen met de mantelzorgers en vrijwilligers, in de zorg voor en begeleiding van
onze cliënten ons belangrijkste kapitaal. In een vorige paragraaf is de waardering hiervoor al
benoemd.
De zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt worden ook door Het Baken gedeeld. Met de
kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg en de structurele middelen voor de verpleeghuiszorg ingevolge het
regeerakkoord is een uitbreiding van de handen aan het bed mogelijk gemaakt. De eerste focus ligt
op het behouden c.q. verhogen van de kwaliteit van medewerkers op units en op het meer planmatig
komen tot vervulling van vacatures. We hebben ervoor gekozen om vol in te zetten op werving van
extra medewerkers, maar ook om de mogelijkheden van omscholing van helpenden naar VIG te
benutten. De effecten zijn in 2017 nog in mindere mate zichtbaar geworden, omdat er een bepaalde
termijn verloopt tussen werving en selectie en daadwerkelijke indiensttreding. Vanaf januari 2018
komt de toename duidelijk in beeld. Aan werving en selectie is een extra impuls gegeven door
hiervoor een extra medewerker te selecteren. Daarnaast worden ook traineeshipprogramma’s voor
jong-gediplomeerden en anderen, die daar behoefte aan hebben, aangeboden. De positie van
verpleegkundigen op de units, hun deskundigheidsniveau in aanmerking nemend, in relatie tot de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verpleegkundige dienst, wordt herbezien.
In 2017 is specifiek aandacht gegeven aan de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. In het
vernieuwde en vastgestelde ARBO-beleid is beschreven hoe we systematisch werken aan goede
arbeidsomstandigheden voor medewerkers. Op basis daarvan is een dynamisch plan van aanpak
opgesteld aansluitend bij de behoeften waarin prioriteiten gesteld zijn. Het jaarplan fysieke belasting
en Bedrijfshulpverlening (BHV) werd op grond hiervan vastgesteld.
In 2017 is daarnaast een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd door het bureau Arbode. De
rapportage daarover heeft in 2018 plaats gevonden. Inmiddels is daarop een plan van aanpak met
bepaling van prioriteiten vastgesteld.
Deskundigheidsbevordering van onze medewerkers is van groot belang. Daartoe wordt jaarlijks een
vast percentage van de loonkosten afgezonderd om hier uitvoering aan te kunnen geven. Het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanwege dit belang ook extra middelen
beschikbaar gesteld vanaf 2017 gedurende meerdere jaren. Hiervoor is in samenspraak met de
Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad een meerjarenplan 2017-2020 vastgesteld.
De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben grote consequenties voor de ouderenzorg
en de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. De beleefde kwaliteit vraagt om een nauw samenspel
tussen cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers.
Het belang van een samenhangende visie in de keuze van opleidingsactiviteiten wordt zichtbaar, in
relatie met onze veranderende rol in de samenleving, de veranderingen in de verpleeghuiszorg, en
de noodzakelijke en gewenste kwaliteiten van medewerkers en informele zorgverleners.
Met de vaststelling van het strategisch opleidingsbeleid hebben we een kader gecreëerd waarmee
keuzes op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen duidelijk gemaakt kunnen worden. In het
beleid wordt onze visie op leren en ontwikkelen beschreven.
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Met ingang van 1 juli 2017 is de zogeheten Kanteling van Werktijden ingevoerd, waarmee de
zeggenschap van medewerkers over de invulling van werktijden groter is geworden. In
samenwerking met de Ondernemingsraad is afgesproken hoe hier invulling aan te geven. Hierin zijn
belangrijke principes dat de regie bij het team komt te liggen, en dat daarbij rekening wordt
gehouden met de noodzakelijke aanwezigheid van deskundigheid en met de wensen van
medewerkers. De kwaliteit van zorgverlening en continuïteit van het rooster zijn bepalend.
Door middel van een aantal filmpjes over concrete situaties in de relatie tussen cliënt en
medewerker is de veelal onzichtbare kwaliteit van handelen van medewerkers die indirect in het
zorgproces betrokken zijn, zichtbaar gemaakt en met de organisatie gedeeld. In die situaties komt
heel mooi in beeld hoe er tussen verschillende disciplines, en met de cliënt wordt samen gewerkt. De
filmpjes maken zichtbaar hoe er oplossingen worden gezocht en in uitvoering genomen, dat er
eigenaarschap wordt getoond en echte aandacht en liefde uitgaat naar bewoners. De competenties
van de medewerker worden zichtbaar en voelbaar. Het zijn mooie voorbeelden van situaties waarin
onbegrepen gedrag van bewoners door goed observeren en begrijpen waar dit gedrag uit voortkomt
of door veroorzaakt wordt tot een situatie kan worden omgebogen die voor de cliënt rust creëert. En
door goed te kijken naar een andere cliënt, en met hem het gesprek aan te gaan over zijn
eetgewoonten en wat hij vroeger gewend was, kan met een eenvoudige aanpassing het eten voor
hem veel smakelijker worden gemaakt. Talenten van medewerkers komen op deze wijze mooi in
beeld. Er ontstaat ook ruimte om de ervaren hiërarchie tussen verschillende disciplines bespreekbaar
te maken en te doorbreken. De filmpjes tonen erkenning voor de professie en talenten van
medewerkers die gezien hun functie soms minder zichtbaar zijn in de organisatie.

6.3.

V RIJWILLIGERS EN MANT ELZORGERS

Naast de medewerkers zijn de mantelzorgers en vrijwilligers de olie in de organisatie. Onder het
verzamelbegrip informele zorg hebben mantelzorgers en vrijwilligers een nadrukkelijke rol gekregen
naast de formele zorgers (de medewerkers die in loondienst zijn). Samenwerking tussen de informele
en formele zorgverleners is tegelijkertijd simpel en complex. Simpel in de zin dat je gewoon met
elkaar het gesprek kunt aangaan, wensen en behoeften met elkaar kunt delen en samen afspraken
kunt maken. Complex omdat die samenwerking raakt aan allerlei andere processen, zoals
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, juridische zaken, wet- en regelgeving, het matchen van
vraag en aanbod, afbakening van werkzaamheden, scholing en ondersteuning van medewerkers,
vrijwilligers en mantelzorgers. In 2016 heeft de Regiegroep Informele Zorg alle raakvlakken rond
informele zorg in kaart gebracht en opdrachten geformuleerd die vervolgens in werkgroepen zijn
uitgewerkt. Het zijn processen die niet zo zichtbaar zijn maar wel nodig om nu en in de toekomst
liefdevolle aandacht te kunnen blijven geven aan onze cliënten.
Het door de regiegroep informele zorg voorgestelde plan van aanpak is vastgesteld en heeft als
leitmotiv: Om een integrale verbinding tussen formele en informele zorg tot stand te brengen wordt
de focus gericht op “Ken uw cliënt”. In de realisatie van het plan van aanpak zijn belangrijke
onderwerpen: overzicht en keuze voor werkstructuur, tools/instrumentaria, verbinding met de
dagelijkse zorgpraktijk, toerusting van de vakgroep informele zorg en een verbreding Bakenbreed,
interne communicatie, etc.
Ook is duidelijk geworden, dat informele zorg een groot(s) thema is, waar je je makkelijk aan kunt
vertillen. Het temporiseren en prioriteren hierin is daarom des te meer van belang.
Inmiddels is ook een taakopdracht vastgesteld om een stroomschema op te stellen van de cliëntjourney vanaf het moment, dat een cliënt bij Het Baken om zorg komt. Deze taakopdracht heeft tot
doel om eenduidigheid in het proces te bewerkstelligen om de overgang naar het wonen in een
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locatie van Het Baken een soepel verloop te laten kennen. Een proces waarin en waardoor zowel de
cliënt en diens netwerk, professionals en de informele zorg zich ondersteund weten.

6.4.

PR & COMMUNICATI E

In 2016 is een professionaliseringsslag gemaakt in de verschillende uitingen van onze organisatie
door meer doelgroepgericht te communiceren met media die er aantrekkelijk uit zien. Folders,
brochures, magazines c.a. zijn aangepast aan de gekozen huisstijl en voldoen aan de geformuleerde
Corporate Identity. Hiermee kan beter worden aangesloten op de wensen en informatiebehoefte van
de doelgroep. De uitwerking is voltooid in 2017.
Via een breed spectrum van media communiceren we in aansluiting bij de strategie van de
organisatie naar de verschillende externe doelgroepen zoals cliënten, 1e contactpersonen, bezoekers,
stakeholders, samenwerkingspartners en verwijzers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van op de
doelgroep toegespitste (social) media.
Voor interne doelgroepen gebruiken we ook de media die zich het meest lenen voor de doelgroep
(medewerkers, stagiaires/leerlingen, vrijwilligers/mantelzorgers) waarmee wordt gecommuniceerd.
In 2017 is gekozen voor het migreren van het statische intranet naar een social intranet. In april 2018
gaat dit social intranet live.

6.5.

V ASTGOED

De Voord, Elburg
De ombouw van twee- naar éénpersoonskamers voor cliënten die onder de Wet Langdurige Zorg van
Het Baken zorg ontvangen in locatie De Voord, is grotendeels in twee fasen in 2016 uitgevoerd. De
tweede fase heeft een uitloop gekregen naar 2017. Om dit te realiseren zijn met name ruimten met
kantoor- en behandelfuncties ingericht als cliëntenkamers. De betreffende medewerkers kregen een
andere werkplek aangeboden, in De Voord dan wel op één van de andere locaties.
Anticiperend op de gedachte, dat de 15 zorgwoningen in de toekomst onderdeel uit gaan maken van
de her-ontwikkelde locatie De Voord zijn 5 zorgwoningen in 2017 reeds ingezet voor cliënten, die
intramurale zorg van Het Baken wensen af te nemen.
De herontwikkeling/renovatie van locatie De Voord is een proces van lange adem. Voor de
voorbereidingen van de herontwikkeling is een projectorganisatie gevormd ten behoeve van de
opstelling van het programma van eisen en het ontwerp. De architect maakt deel uit van deze
projectorganisatie. De visie leven met dementie, de denklijnen vanuit het kwartiermakersoverleg, het
voorstel inzake zorgdomotica en de input vanuit de startbijeenkomst in een Bakenbrede Coalitie
vormen het vertrekpunt voor de verdere uitwerking.
Parallel hieraan wordt de business-case voorbereid en het financieringsvraagstuk met onze
bankrelaties besproken. Voor de uitbreiding is met de gemeente Elburg een overeenkomst gesloten
ter verwerving van de extra benodigde grond.
Seewende, Nunspeet
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Met betrekking tot deze locatie, welke voor een deel (Het Kodal) verhuurd is aan WZU Veluwe is met
WZU Veluwe overeen gekomen, dat de huur van Het Kodal per 1 september 2019 wordt beëindigd.
Wij bezinnen ons op de mogelijkheden voor de benutting van deze vrijkomende ruimte.

Hof van Blom, Hattem
In de gemeente Hattem is de voormalige locatie Hof van Blom van Driezorg in handen gekomen van
Nijhuis Bouw B.V. Deze locatie biedt ruimte aan een huisartsenpraktijk, 24 woonappartementen en
32 eenheden voor psycho-geriatrische zorg. Nijhuis Bouw BV heeft het deel voor de 32 eenheden
voor psycho-geriatrische zorg in de markt gezet onder drie zorgaanbieders. Zorgverlening Het Baken
was hiervoor ook uitgenodigd en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bieding uit te
brengen.
Op basis van vooraf geformuleerde criteria is door Nijhuis Bouw BV een keuze gemaakt voor Het
Baken om in de zorgappartementen zorg aan te bieden aan de ouderen met een complexe
zorgbehoefte in de gemeente Hattem. Alvorens met de bouw begonnen kan worden vinden er nog
besprekingen plaats tussen Nijhuis Bouw BV en Het Baken inzake de concretisering van verschillende
aandachtspunten van het bouwconcept zoals Het Baken, die in de bieding heeft aangegeven.

6.6.

I&A I NFORMATIE & AUTOMATI SERING

In het verlengde van de visie op zorg en organisatie, is in 2017 de visie en het beleid op I&A
vastgesteld. De informatietechnologie biedt ons intelligente ondersteuning in het dagelijks proces
van het zorg verlenen en het afleggen van verantwoording daarover. Daarmee krijgt ICT waardevolle
betekenis voor onze cliënten, het sociale netwerk, onze vrijwilligers en de medewerkers en de wijze
waarop zij onderling verbonden zijn. Ten behoeve van stakeholders als het zorgkantoor,
zorgverzekeraars, gemeenten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, NZA en financiers is
een goed georganiseerd verantwoordings-proces noodzakelijk. Adequate ICT kan dit ondersteunen.
In relatie tot de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG,
inwerkingtreding 25 mei 2018), die beoogt persoonsgegevens te beschermen, speelt een zorgvuldig
gebruik van deze gegevens in onze applicaties een grote rol. Daartoe is ook het
informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en in verband met mogelijke datalekken de procedure
vastgesteld, die in werking treedt als zich een datalek voordoet. De organisatie heeft zich voorbereid
op de inwerkingtreding van de AVG. Bewustwording onder medewerkers van de omgang met
persoonsgegevens vormt daarin een belangrijke schakel.
Ter uitvoering van het I&A-beleid is in 2017 een start gemaakt met de voorbereiding van de keuze
voor een vervangende roosterapplicatie. De in gebruik zijnde roosterapplicatie is sterk verouderd. In
2018 zal de gehele organisatie operationeel zijn in de nieuwe applicatie. Zelfroostering is daarbij in
relatie tot zelforganisatie een belangrijk uitgangspunt.
Ten aanzien van de applicatie voor het electronisch cliënten dossier (ECD) is in onderzoek welke
mogelijkheden deze voor de toekomst heeft en of vervanging hiervan wenselijk is.
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Het documentbeheerssysteem is sterk verouderd en aan vervanging toe. In samenhang met de
invoering van social intranet gaat het documentbeheer aan dat social intranet verbonden worden.
Documenten worden daardoor voor medewerkers gemakkelijker vindbaar en er kan specifieker op
trefwoord gezocht worden.
Het social intranet stelt communicatie centraal: laagdrempelig contact met collega’s. De gebruiker en
zijn informatiebehoeften staan centraal. Deze oplossing faciliteert daarmee ook het samenwerken in
groepen. Waar in het traditionele intranet hiërarchie en eenrichtingsverkeer van informatie centraal
staan kunnen in het social intranet medewerkers zich abonneren op berichten van
organisatieonderdelen of van elkaar, of op verschillende onderwerpen. Hierdoor kan er een
eenvoudiger kennisdeling tussen organisatieonderdelen ontstaan. Eigenlijk vormt het social intranet
in combinatie met de toegang tot de door de medewerker te gebruiken applicaties de ‘digitale
werkplek ‘.

6.7.

F INANCIËN

Belangrijke informatie ten aanzien van de financiën is de ontwikkeling van resultaat, solvabiliteit,
financiering en liquiditeit. Het inzicht in voorzieningen is eveneens van belang.
6.7.1 V O O R Z I E N I N G E N
In de jaarverantwoording is een aantal voorzieningen opgenomen. De belangrijkste betreffen het
onderhoud gebouwen en de voorziening transitie van de organisatie.
De overige voorzieningen worden in de jaarrekening onder de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling toegelicht.
6.7.2 O N D E R H O U D G E B O U W E N
Ten behoeve van het onderhoud van de gebouwen van Het Baken is in het verleden een voorziening
onderhoud gevormd. Deze is bestemd voor het preventief onderhoud, waaronder wordt verstaan
het onderhoud, dat als gevolg van normale veroudering van het materiaal in een normale omgeving
en bij normaal gebruik noodzakelijk is om de oorspronkelijke gebruikswaarde in stand te houden. Als
regel gaat het om het onderhoud met een cyclus van minder dan 10 jaar. De voorziening is
doorgerekend op basis van de dotatie c.q. de geplande onttrekkingen volgens het meerjaren
onderhoudsplan 2016-2025, dat voor de gebouwen in eigendom is opgesteld. Deze doorrekening
leidt tot de conclusie, dat de voorziening onderhoud van voldoende niveau is en blijft gedurende de
komende 10 jaar.
6.7.3 V O O R Z I E N I N G T R A N S I T I E
Deze voorziening is gecreëerd vanwege de verplichtingen op grond van het reorganisatie- c.q. het
sociaal plan wegens salaris- en wachtgeldverplichtingen aan medewerkers waarvan afscheid is
genomen, kosten van begeleiding/ontwikkeling van de organisatie, etc. Hiermee zijn alle kosten
toegerekend aan het jaar 2014 en worden toekomstige jaren daarmee ontlast. In 2017 is deze
voorziening verhoogd in verband met de verplichtingen jegens medewerkers als gevolg van de
doorgevoerde wijziging in de functies in de communities.
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6.7.4 R E SU L T A A T 2017
De financiële positie van Het Baken ontwikkelt zich positief. Niet in het laatst door het resultaat van
2017 ad € 2.869.003 Daarbij past nadrukkelijk de toelichting, dat dit resultaat voor ca. € 1.350.000
onder meer is beïnvloed door een nagekomen opbrengst van 2016. De overproductie in de
nacalculatie 2016 ad € 273.000 kwam tot uitkering. Daarnaast is een bedrag ad € 1.100.000 aan Het
Baken toegekend vanwege de incidentele middelen verpleeghuiszorg 2017. Deze middelen mogen in
2017 en 2018 worden besteed. In november 2017 werd de toekenning van dit bedrag pas bekend en
kon in 2017 geen echte besteding meer plaats vinden. De extra middelen zijn ingevoegd bij het
budget dat met ingang van 2018 is vrijgekomen voor structurele verhoging van de inzet van
zorgmedewerkers. Totaal is daarmee voor 20 fte aan extra budget beschikbaar.
6.7.5 S O L V A B I L I T E I T
De solvabiliteit wordt uitgedrukt door de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal
van de organisatie. Een adequaat solvabiliteitspercentage is van belang. In onderstaande grafiek
wordt het verloop van de solvabiliteit tot en met 2017 weergegeven.

Grafiek 1, ontwikkeling solvabiliteit 2009-2017
Voor de volledigheid zij opgemerkt, dat de benutting van de in 2017 verkregen incidentele extra
middelen in 2018 een dempend effect zal hebben op de doorontwikkeling van de solvabiliteit. In
2017 heeft deze een extra boost gekregen.
6.7.6 F I N A N C I E R I N G
Binnen Het Baken wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van financiële instrumenten. Ter
financiering van de investeringen in vastgoed is een aantal vaste geldleningen onder hypothecair
verband afgesloten via de twee hoofdbankiers (Rabobank/ING). Er is geen kredietfaciliteit. Het
betalingsverkeer vindt ook via deze beide banken plaats, waarbij de ING als hoofdbankier optreedt.
De tegoeden zijn via reguliere spaarproducten uitgezet bij deze banken.
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6.7.7 L I Q U I D I T E I T
De liquiditeit heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt.
De verhouding tussen de vlottende activa en vlottende passiva kan worden uitgedrukt in het
liquiditeitsratio. In onderstaande grafiek wordt het beeld van de afgelopen jaren gepresenteerd.

Grafiek 2, liquiditeitsratio 2009-2017
Voor de volledigheid zij opgemerkt, dat de benutting van de in 2017 verkregen incidentele extra
middelen in 2018 een dempend effect zal hebben op de doorontwikkeling van de liquiditeit. In 2017
heeft deze een extra boost gekregen.

7. R ISICO ’ S

EN ONZEK ERHEDEN

In elke organisatie kunnen zich risico’s en onzekerheden voordoen. Het is van belang, deze te
onderkennen en te kwantificeren en te weten hoe er mee om te gaan als deze zich voor mochten
gaan doen.
Risico en omschrijving
a. Medewerkers passend bij
functies:
Gezien de veranderingen in de
zorg zullen er andere eisen aan
medewerkers worden gesteld.
Met het nadrukkelijker zichtbaar
worden van krapte op de arbeidsmarkt is het risico van tekorten in
het personeel reëel.

Beheersing
Tijdig inspelen op veranderingen
en anticiperen op de ontwikkelingen door bij de werving
en selectie c.q. toerusting/
aanvullende scholing van
medewerkers hierop in te spelen.
Aan recruiting van medewerkers
is/wordt extra aandacht gegeven.
Het boeien en binden van
medewerkers is belangrijk.
b. Geriatrische Revalidatiezorg:
Goede relatie onderhouden met
Met betrekking tot dit onderwerp aanleverende ziekenhuizen.
speelt met name de bedbezetting Alertheid bij de inrichting van de
een rol en de wijze waarop de an- zorg. Bewaking van de DBC-
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p.m.

Met name de vaste kosten
zijn niet op de korte
termijn te beïnvloeden.
Deze vormen het grootste
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Risico en omschrijving
dere wijze van zorg (therapeutisch klimaat) wordt vorm gegeven. Concentratie van zorg vormt
ook een risico in relatie tot de
contractering door verzekeraars.
c. Kwaliteit vastgoed:
De huisvesting van de cliënten
vormt op termijn (vanaf 2019 bij
vrije tarieven NHC) ook een
onderdeel voor de zorginkoop
door het zorgkantoor c.q. de
zorgverzekeraars.
d. Wachtlijsten/markt:
Zoals bij het onderdeel
Geriatrische Revalidatie Zorg ook
reeds vermeld vormt een
onvoldoende bedbezetting een
risico.
e. Financiële eisen:
Het is van belang om een goede
solvabiliteit te hebben om
financiering te kunnen
aantrekken. De solvabiliteit moet
worden verbeterd.

g. Overproductie:
In de nacalculatorische opstelling
van de productie is productie,
geleverd boven de gemaakte
afspraak, mogelijk niet verrekenbaar. Dit hangt af van de totale
contracteerruimte.

Beheersing
trajecten. Flexibele inzet van
medewerkers bij verminderde
bedbezetting. Stakeholders en
potentiële cliënten informeren
over unieke mogelijkheden en
kwaliteiten van Het Baken.
Door het vastgoed aan de
kwalitatief geldende eisen aan te
passen kan hierin worden
voorzien. Via het strategisch
vastgoedbeleid 2013-2020 zijn de
financiële mogelijkheden in kaart
gebracht. Voor locatie De Voord
is een renovatie in voorbereiding.
De door Het Baken te leveren
zorg goed presenteren, zodat er
bekendheid is en blijft over ons
zorgaanbod en de daarin
geboden kwaliteit en wat ons
onderscheidend maakt.
Jaarlijks moet er een positief
financieel resultaat worden
gerealiseerd, zodat er aan vermogensopbouw wordt gedaan en
de solvabiliteit wordt verbeterd.
Op dit aspect wordt in de
bedrijfsvoering mede gestuurd.

Kwantificering
risico.

De nacalculatie 2017 biedt
mogelijkheden tot vergoeding
van overproductie. Mocht de
hoogte van de definitieve
herschikkingsafspraak niet
toereikend zijn voor 2017, dan
bestaat er in het NZa-traject,
aansluitend op de nacalculatie,
de mogelijkheid om alsnog de
overproductie gefinancierd te
krijgen , mits de contracteerruimte dit mogelijk maakt.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8. G EDRAGSCODES
Het Baken heeft voor haar governancedocumenten zoals het Reglement van Toezicht en het
Reglement van Bestuur gebruik gemaakt van het NVTZ-model. Deze documenten zijn gebaseerd op
de Zorgbrede Governance Code.
Het Baken heeft een aantal omgangsregels geformuleerd voor cliënten, hun familieleden en
mantelzorgers, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers, en ook derden (bijvoorbeeld personeel van
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andere organisaties dat werkzaamheden in Het Baken verricht). Het Baken heeft een
klachtenregeling voor cliënten conform Wkkgz en Wet BOPZ.
In de klachtenregeling voor medewerkers is ook de klokkenluidersregeling opgenomen: het melden
van misstanden (of vermoedens daarvan) die strijdig zijn met de identiteit, de waarden en normen
van Het Baken. Zo biedt Het Baken de medewerkers de gelegenheid om veilig zaken te melden die
schadelijk (kunnen) zijn voor medewerkers, cliënten en de organisatie.

9. I NFORMATIE

OVER MAATS CHAPPELIJKE ASPECTEN VAN ONDERNEMEN

Het Baken stond met een aantal andere zorg- en welzijnsorganisaties en Alzheimer Nederland (NW
Veluwe) aan de basis van het Alzheimer Trefpunt in Elburg. In januari 2017 werd de eerste
bijeenkomst gehouden. De bijeenkomsten worden maandelijks, met uitzondering van de
zomermaanden, georganiseerd. Het trefpunt is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie,
hun naasten en belangstellenden. Bezoekers spreken met elkaar over het leven met dementie, onder
begeleiding van een deskundige gespreksleider, en over specifieke thema’s als ‘verlies en dementie,
vergeetachtigheid of dementie of de kracht van muziek bij dementie’. Afhankelijk van het thema
leveren professionals van Het Baken een bijdrage aan de bijeenkomsten.
Het leggen van de verbinding vormt de kern van de maatschappelijke aspecten van het ondernemen.
Naast de samenwerking in het Alzheimer Trefpunt zoeken we ook op andere terreinen actief de
samenwerking met andere organisaties of zoeken we de versterking met de wijk of buurt.
Voorbeelden hiervan zijn mini-markt en naai- en herstelcafé in De Hullen, maaltijden voor 55+ ter
voorkoming van eenzaamheid of isolement en de buurtmoestuin bij de locatie De Voord. Dit laatste
project is in 2016 van start gegaan en in 2017 letterlijk en figuurlijk tot bloei gekomen. De
Buurtmoestuin is een gezamenlijk initiatief van Zorgverlening Het Baken, Stichting Wiel, Wijkcomité
Pal/Oostendorp en de gemeente Elburg en wordt financieel gesteund door het Oranjefonds. De tuin,
1000 m² groot, werd met professionele hulp van Van Gelder Hoveniers aangelegd samen met
cliënten van ’s Heeren Loo, Zorgboerderij Westbroek en leerlingen van Het Oostenlicht in Elburg. Van
Gelder stelde de kennis, arbeid en materieel kosteloos ter beschikking. Leerlingen, omwonenden en
vrijwilligers zorgen voor het onderhoud. Voor cliënten van Het Baken is het een mooie plek om
herinneringen aan de moestuin van vroeger op te halen. De tuin werd feestelijk geopend op 13 mei
2017.
We bieden (beperkt) ruimte voor werkervarings- of stageplaatsen voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Voor het tuinonderhoud of de technische dienst bieden we elk jaar een aantal
mensen via de reclassering de gelegenheid om invulling te geven aan een werkstraf.
Bijzonder is de samenwerking tussen Stichting Philadelphia en Het Baken. Op de locaties Seewende
en De Voord werken cliëntmedewerkers van Philadelphia als een vorm van dagbesteding, in een
grote verscheidenheid van werkzaamheden, zoals helpen bij de maaltijden, afwassen, planten
verzorgen, vuilnis wegbrengen, een praatje maken met een bewoner, helpen met een spelletje of
bewoners naar de fysiotherapie brengen. Zo doet een ieder werkzaamheden waar hij of zij goed in is.
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10. I NFORMATIE

OVER ONDER ZOEK EN ONTWIKKELING

Op uitnodiging van staatssecretaris Van Rijn (notitie Waardigheid en Trots) heeft Het Baken gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om in 2015 een verbeterplan in te dienen zodat de kwaliteit van de
verpleegzorg op een hoger peil zou komen. Het ingediende plan Good Practice Het Baken is
gehonoreerd en geeft Het Baken toegang tot het Programma Waardigheid & Trots. Hiermee hebben
we voor twee jaren dispensatie gekregen voor een aantal verplichte metingen en keurmerken. In
plaats daarvan zijn we gaan onderzoeken welke informatieverzamelingen die informatie gaan
opleveren, waarmee we aantoonbaar kwaliteitsverbetering gaan bewerkstelligen. De uitkomsten van
dit onderzoekstraject delen we met andere zorgaanbieders via de landelijke organisatie van
Waardigheid & Trots. In 2017 is dit traject afgesloten met een presentatie van de opbrengsten, die
deelname aan het programma voor Het Baken heeft gehad.
De verschuiving van het klassieke meten naar beleving, en van meetbare naar ervaren kwaliteit van
leven en welbevinden vraagt om een nieuwe methodiek om kwaliteit inzichtelijk te maken. In 2015
zijn we op zoek gegaan naar een passende methodiek. Die hebben we gevonden in deelname aan de
studie en het Kwaliteitstraject Beelden van Kwaliteit, ontwikkeld door Prof. Dr. Hans Reinders,
hoogleraar Ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en drs. Lydia Helwig-Nazarowa (voormalig
bestuurder van ’s Heeren Loo). Medewerkers zijn na een intensieve training in staat om via
zorgvuldige, objectieve en onbevooroordeelde observatie ‘beelden’ op te halen uit de organisatie die
de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven weerspiegelen. Een multidisciplinair samengesteld
Kwaliteitspanel (waarin ook stakeholders zijn vertegenwoordigd, zoals het zorgkantoor) onderzoekt
en bespreekt vervolgens – aan de hand van het gemaakte observatieverslag – de opgehaalde
beelden met de mensen die bij de observatie betrokken zijn geweest en helpen zo de reflectie en
zelfreflectie op gang te brengen die tot bewustwording en verbetering gaat leiden. In 2017 heeft dit
een vervolg gekregen door met elkaar explicieter stil te staan bij de observaties en de bevindingen
naar aanleiding daarvan. De vraag wat de betekenis daarvan is voor de cliënt en diens naaste, de
medewerker en het team, en andere betrokkenen, werd onderzocht en besproken. Daarmee kwam
ook naar boven wat daarvan te leren valt en hoe dit tot uitvoering kan worden gebracht.
Het Baken participeert ook in de Kissgroep: het initiatief van een groep bestuurders in de langdurige
zorg die, ondersteund door Vilans, ideeën genereren om de Wet Langdurige Zorg eenvoudiger te
maken, terwijl wel de bedoeling van de wet overeind blijft staan. Deze zogeheten Kiss-groep (Keep it
simple en short) denkt na over en bereidt voor - uitgaande van wat cliënten in de langdurige zorg
wensen en nodig hebben - een versimpeling van de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg.
Uitgangspunt hiervoor is dat cliënten echt kunnen kiezen voor zorg en ondersteuning die van waarde
is voor hun leven en het streven om alle ballast uit het zorgstelsel halen.
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), samen
met Broosz is de Community of Practice ‘Koplopers in Toezicht’ gestart. Hier werken toezichthouders
van zorgorganisaties aan de vernieuwing van het toezicht houden in de zorg en op hun uitnodiging
zijn ook de bestuurders in dit koploperstraject gaan participeren. Ook de raad van toezicht en de
bestuurder van Het Baken hebben geparticipeerd in deze ‘Community of Practice’. De deelname is in
2017 afgesloten.
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In relatie tot het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft Het Baken met de organisaties Driezorg en
de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een lerend netwerk gevormd om daarin van elkaar te leren en
ervaringen van en bij andere organisaties op te doen.

11. T OEKOMSTPARAGRAAF
In 2014 hebben we de opmaat gegeven voor een intensief en langdurig transitieproces. We gaan ons
concentreren op de zaken die werkelijk belangrijk zijn: goede zorg, en deskundige medewerkers die
met plezier hun werk doen. De community is als kleinste organisatorische eenheid van Het Baken
georganiseerd rondom gemiddeld 10 bewoners. Met vaste teams die zelf (gaan) organiseren wat
nodig is om als community te functioneren. De bedrijfsvoering richten we hier -stapsgewijs- op in en
door medewerkers toe te rusten en te ondersteunen willen we mogelijk maken om onze ambitie te
realiseren: samen zorg maken die zó goed is dat we onze eigen vader of moeder aan de
medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen.
Een ambitie die ook de komende jaren hoogst relevant en nastrevenswaardig blijft, maar die ook tijd
en trouwe volharding vraagt. En we hebben veel om dankbaar voor te zijn: deskundige en betrokken
medewerkers die iedere dag en iedere nacht het beste van zichzelf willen geven, vrijwilligers die
trouw - soms in alle stilte - doen wat hun hand vindt om te doen. Bewoners die laten merken zich
veilig en vertrouwd te voelen; familieleden die vertellen dat het goed gaat met hun vader of moeder,
soms zelfs beter dan toen zij nog thuis woonden. Tegelijkertijd ervaren we bij tijden ook de
weerbarstige, en taaie werkelijkheid, als aangeleerde gewoontes zich moeilijk laten uitroeien,
ondanks oprecht verlangen om het goed en het goede te doen. Veranderprocessen zijn nu eenmaal
taai, en traag, dit realiseren we ons heel goed. Het leren en verbeteren van wat ànders gaat dan
gedacht of gewenst: dat vraagt moed, en lef. De moed om stil te staan, onbevooroordeeld leren
kijken. Van elkaar willen, en mogen leren.
De keuze om ons te specialiseren in de zeer intensieve verpleeghuiszorg bewijst zich als
perspectiefvol. Het Baken is een mooie, stabiele organisatie geworden. Fasegewijs kunnen we nu de
zaken in uitvoering nemen die in de afgelopen jaren zijn voorbereid. We werken aan verdere
verbetering van de interne informatievoorziening, om het medewerkers gemakkelijker te maken om
hun werk te doen en zich te richten op wat werkelijk belangrijk is.
Het vraagt soms een flinke voorinvestering in tijd en denkwerk, maar het toont zich een zinvolle
aanpak. Gedegen voorwerk en reeds in een vroeg stadium medezeggenschap insluiten van zowel
cliëntenraad als ondernemingsraad versoepelen het besluitvormingsproces. Dan lijkt het soms wat
lang te duren voor we tot een besluit komen. Maar omdat we al in een vroeg stadium draagvlak
genereren wordt het in uitvoering nemen van wat we hebben besloten een vanzelfsprekend en
natuurlijk vervolg op wat we samen in gang hebben gezet.
En het externe veld: dat is al een aantal jaren roerig en in beweging, sinds de verpleeghuiszorg zich
mag verheugen in de belangstelling van politiek en media. Des te belangrijker is het de interne en de
externe wereld goed met elkaar te verbinden, op alle niveaus. Het is noodzakelijk goed op de hoogte
te blijven van externe ontwikkelingen en de portée ervan voor de verpleeghuiszorg, en Het Baken te
doorgronden.
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Kijkend naar de nabije toekomst kunnen we nu aan processen toekomen waarvan we ons in verleden
hebben afgevraagd of we het binnen bereik gaan krijgen. Dat stemt dankbaar en vol vertrouwen naar
de toekomst.
We hebben gekozen voor een besturingsfilosofie die ‘inclusief’ van aard is: niemand uitsluiten en
verantwoordelijkheden dáár waar deze horen. Dit vraagt van ons allen dat we nadenken over wat we
doen, en of we het goed en het goede doen. Iedere dag opnieuw, vanuit het vaste vertrouwen dat
we elke dag opnieuw mogen beginnen.
Dit langjarige ontwikkelproces geven we richting via een ‘Incrementeel besturingsproces’. Dat laat
zich het meest passend vertalen door de vergelijking ‘als door modder wadend’. Pas als ons
standbeen stevig staat gaan we de volgende stap zetten. Dan opnieuw evenwicht vinden en de
volgende stap voorbereiden.
Dit lijkt traag, en taai. En dat is het ook. Maar is een welbewuste keuze. Net zoals het
onvoorwaardelijk aandacht hebben voor ouderen vraagt om stil te staan bij de ander, en bewust tijd
te maken.
Dat kan alleen als we het samen doen.
Het Baken: samen sterk en vol vertrouwen moedig voorwaarts.

Silvia Timmer
Bestuurder
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12. J AARREKENING
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Zorgverlening Het Baken

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

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1

19.119.557

19.581.084

19.119.557

19.581.084

2
3

1.224
144.119

1.600
357.058

4
5
6

0
807.526
9.077.790
10.030.659

0
934.862
7.531.874
8.825.394

29.150.216

28.406.478

31-dec-17
€

31-dec-16
€

91
7.627.730

91
4.758.727

7.627.821

4.758.818

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen

7

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

8

768.429

602.231

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

9

16.882.585

17.632.889

4
10

261.537
3.609.844
3.871.381

124.773
5.287.767
5.412.540

29.150.216

28.406.478

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

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

13

26.322.662

25.041.848

Subsidies

14

244.087

176.767

Overige bedrijfsopbrengsten

15

883.516

952.289

27.450.266

26.170.904

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

16

17.741.727

17.981.916

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

1.267.404

1.266.760

Overige bedrijfskosten

18

4.966.124

5.250.787

Som der bedrijfslasten

23.975.255

24.499.463

BEDRIJFSRESULTAAT

3.475.011

1.671.440

-606.008

-733.707

2.869.003

937.734

2017
€

2016
€

-36.680
100.000
2.805.683
2.869.003

-36.680
0
974.414
937.734

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve nieuwbouw/inventaris De Hullen
Bestemmingsreserve transitiebudget
Bestemingsfonds aanvaardbare kosten
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Zorgverlening Het Baken

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

2017
€

€

3.475.011

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

1.267.404
166.198

1.671.440

1.266.760
-86.282
1.433.602

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

1.180.478

376

2.117

212.939
127.336

-334.095
167.373

136.764
-1.677.923

-158.147
1.280.892
-1.200.508
3.708.105

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
0
-606.008

Ontvangen interest
Betaalde interest

958.140
3.810.058
2.852
-736.558

-606.008
3.102.097

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

-805.877

-733.707
3.076.351

-696.889
-805.877

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-750.304

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2016
€

-696.889

-759.758
-750.304

-759.758

Mutatie geldmiddelen

1.545.916

1.619.704

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

7.531.874
9.077.790
1.545.916

5.912.170
7.531.874
1.619.704
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1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorgverlening Het Baken is statutair (en feitelijk) gevestigd te Elburg, op het adres Veldbloemenlaan 25.
De belangrijkste activiteiten zijn zorg op grond van de WLZ, GRZ en WMO en het behandel- en adviescentrum.

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
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winsten-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Zorgverlening Het Baken.
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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.
De waardering van het vastgoed is beoordeeld door de bedrijfswaarde van het vastgoed te relateren aan de
boekwaarde van het betreffende vastgoed. Hieruit is geconcludeerd dat de bedrijfswaarde de boekwaarde per locatie
overstijgt. Impairment op het vastgoed hoeft derhalve niet plaats te vinden. De afschrijvingstermijn van de gebouwen
is in verband met de invoering van de Normatieve Huisvestings Component per 2012 in de jaarrekening 2011
aangepast door deze te baseren op 40 jaar in plaats van 50 jaar. Dit is in overeenstemming met het Strategisch
Vastgoedplan en het in vervolg daarop vastgestelde vastgoedbeleid 2013-2020. In dit verband is rekening gehouden
met renovatie-investeringen welke ca. 20 jaar na de initiële investering zullen plaatsvinden en waarmee de
levensduur van 40 jaar bereikt kan worden. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de
verwachte gebruiksduur van het vast actief. Op bedrijfsterreinen, op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen
op materiële vaste actieva wordt niet afgeschreven.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs.

Financiële instrumenten
Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of
de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het
onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die
ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van
verzekeraars in mindering gebracht.
Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg
Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de
reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de
onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo
boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering
gebracht.
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.
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Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en
verliezen af te wikkelen.
Voorziening onderhoud
De voorziening onderhoud wordt gevormd om de verwachte kosten inzake periodiek onderhoud gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren Hiervoor is een onderhoudsplan 2016-2025 opgesteld door Bureau Organisatie
Bouwwezen BV.
Voorziening transitiebudget
In verband met de wachtgeldverplichtingen voor medewerkers waarvan afscheid is genomen a.g.v. de herinrichting
van de organisatie, de kosten van begeleiding van medewerkers in/naar nieuwe functies en de kanteling van de
organisatie is er in een transitiebudget voorzien.
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. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4%.
Voorziening langdurig zieken
Voor medewerkers die langer dan een half jaar ziek zijn en waarvan verwacht wordt dat zij niet meer (volledig) zullen
gaan deelnemen aan het arbeidsproces, is een voorziening in de balans opgenomen.
Voorziening beeindiging arbeidscontracten
De functie van voedingsassistent is komen te vervallen.
Ter dekking van de incidentele kosten welke dit met zich brengt is ten laste van de exploitatie 2017 een voorziening
gevormd.

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. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
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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 verplichting,
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.
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Pensioenen
Zorgverlening Het Baken 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 Zorgverlening Het Baken. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Zorgverlening Het
Baken 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, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe
berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In
juni 2016 bedroeg de dekkingsgraad 92,50%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 11 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. Zorgverlening Het Baken 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. Zorgverlening Het Baken heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en
aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als
vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en
dat de instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van
door de instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-enverliesrekening
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.
1.4.4 Grondslagen van segmentering
Zorgverlening Het Baken heeft in de jaarrekening geen segmentatie toegepast voor de
zorgactiviteiten. De reden hiervoor is dat er sprake is van centraal beleid voor alle operationele
segmenten. Hierdoor is er geen sprake van een organisatorische product-, geografische-,
marktindeling voor wat betreft de zorgactiviteiten.
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. In deze opstelling is
de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de
liquide middelen.
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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

15.430.530
1.484.700
2.204.327

15.902.764
1.719.579
1.958.741

Totaal materiële vaste activa

19.119.557

19.581.084

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

19.581.084
805.877
1.267.404

20.150.955
696.889
1.266.760

Boekwaarde per 31 december

19.119.557

19.581.084

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 1.6.
De bedrijfsgebouwen en terreinen zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.7.

2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Emballage

1.224

1.600

Totaal voorraden

1.224

1.600
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3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment

144.119

357.058

Totaal onderhanden werk

144.119

357.058

Saldo per
31-dec-2017

€

Af:
ontvangen
voorschotten
€

58.073
86.046

0
0

0
0

58.073
86.046

144.119

0

0

144.119

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten
is als volgt weer te geven:
Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst
€

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

CVA
Overige diagnosen
Totaal (onderhanden werk)

Af:
verwerkte
verliezen

€

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ
t/m 2014
€

2015
€

2016
€

-104.528

-177.437

157.192

104.528
0
104.528

0
212.661
212.661

-212.661
-224.170
-436.831

-17.122
0
0
-17.122

-17.122
-108.133
-11.509
-136.764

Saldo per 31 december

0

35.224

-279.639

-17.122

-261.537

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

b

b

a

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

2017
€

totaal
€
-124.773

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
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31-dec-17
€

31-dec-16
€

0
261.537
-261.537

0
124.773
-124.773

31-dec-17
€

31-dec-16
€

22.862.568
22.879.690

21.543.140
21.385.948

-17.122

157.192
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5. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen:
Te vorderen DBC's
Definitieve index
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen

106.319
232.441
0

181.913
339.781
0

148.317
0
0
320.449

105.008
95.353
-91
212.898

Totaal debiteuren en overige vorderingen

807.526

934.862

Toelichting:
De definitieve index berekeningsmethodiek is beëindigd m.i.v. 2015. Laatste afrekening heeft in 2014 plaatsgevonden.

6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

9.072.930
4.860

7.526.162
5.711

Totaal liquide middelen

9.077.790

7.531.874

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

91

91

Bestemmingsfondsen

7.627.730

4.758.727

Totaal eigen vermogen

7.627.821

4.758.818

Kapitaal

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Kapitaal

91

0

0

91

Totaal kapitaal

91

0

0

91

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Bestemmingsfondsen:
RAK Zorgverlening Het Baken
Reserve transitiebudget
Reserve nieuwbouw De Hullen

4.685.467
0
73.260

2.805.683
100.000
-36.680

0
0
0

7.491.150
100.000
36.580

Totaal bestemmingsfondsen

4.758.727

2.869.003

0

7.627.730

Saldo per
1-jan-2017
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

- egalisatie onderhoud
- voorziening transitie
- wachtgelden
- jubileumverplichtingen
- langdurig zieken
- beëindiging arbeidscontracten

80.966
115.305
78.633
143.067
184.260
0

261.067
20.088
0
143.166
49.829
179.252

291.778
135.393
53.307
5.621
0
1.105

0
0
0
0
0
0

50.255
0
25.326
280.612
234.089
178.147

Totaal voorzieningen

602.231

653.402

487.204

0

768.429

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

8. Voorzieningen
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

193.334
575.095
0

Toelichting per categorie voorziening:
Zie paragraaf 1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan banken

16.882.585

17.632.889

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

16.882.585

17.632.889

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

18.383.193
0
750.304

19.183.497
0
800.304

Stand per 31 december

17.632.889

18.383.193

750.304

750.304

16.882.585

17.632.889

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

750.304
16.882.585
13.881.369

750.304
17.632.889
14.631.673

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.
10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Verlofuren
Nog te betalen kosten
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-17
€

31-dec-16
€

363.417
750.304
307.451
30.319
199.533
475.016
974.375
509.430

805.591
750.304
608.774
457.884
83.104
459.045
1.061.519
1.061.547

3.609.844

5.287.767

Toelichting:
De post verlofuren is aangepast aan het totaal van de ultimo 2017 te betalen kosten van het resterend verlof. Ter afwikkeling van
de verplichtingen zijn onder de nog te betalen kosten ondermeer opgenomen:
resterend deel ORT over verlof mbt de jaren 2012-2016 / andere looncomponenten die betrekking hebben op december 2017.

Jaarrekening 2017
(20180430)

46

Zorgverlening Het Baken

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
11. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de
looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)
rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar
€ 725.460,-- (op basis van het prijspeil van 2017). De resterende looptijd van de huurcontracten is langer dan 5 jaar (zie de
toelichting hierna).
Huur de Hoenwaard:
Er is een huurovereenkomst met woonzorgcentrum Hanzeheerd betreffende de verpleegunit De Hoenwaard te Hattem. De
huurprijs van de verpleegunit bedraagt van januari t/m juni 2017 € 9.138,79 per maand en van juli t/m december € 9.210,73 per
maand. De huurovereenkomst eindigt ultimo april 2024. In 2016 bedroeg de huurverplichting € 109.244.
Huur de Hullen: Er is een huurovereenkomst met Habion betreffende De Hullen, verzorgings- en verpleeghuis te Oldebroek tot 1
juli 2030. De huurprijs bedraagt in 2017 € 614.931 per jaar, is gebaseerd op de lineaire afschrijvingsmethode en daalt ieder jaar
per 1 juli. In 2016 bedroeg de huurverplichting € 627.156.

Zekerheden
Door het Baken is aan de Rabobank een zekerheid gesteld van € 9.500.000 met als onderpand Verpleeghuis 'De Voord' aan de
Veldbloemenlaan 25, 8081 DL te Elburg.
Door het Baken is aan de ING een zekerheid gesteld van € 17.700.000 met als onderpand vier Zorgcomplexen:
Op de Hagen 8, Het Groene Portaal 1, Veldbloemenlaan 25 en Veldbloemenlaan 31-59.
Kredietruimte
Zorgverlening Het Baken heeft geen kredietfaciliteiten.

Huurrechten:
Verhuur zorgappartementen De Voord
Per 1 mei 2006 zijn 15 appartementen verhuurd door Zorgverlening Het Baken. Een tweetal appartementen zijn sinds 1 februari
2016 uit de verhuur en zijn eind 2016 in gebruik genomen voor de levering van intramurale zorg. In 2017 zijn 3 appartementen uit
de verhuur, ook deze appartementen zijn of zullen binnenkort in gebruik worden genomen voor de levering van intramurale zorg.
De totaal ontvangen jaarhuur bedraagt € 98.869,38 (inclusief servicekosten).
Verhuur kamers De Hullen (intern)
Sinds 2014 worden er 4 kamers verhuurd door Zorgverlening het Baken. In 2017 vond er een afbouw plaats naar 1 kamer.
De totaal ontvangen jaarhuur bedraagt € 29.409. ( incl. service- en energiekosten).
Verhuur Seewende
Er is een huurovereenkomst met Stichting Filadelfia (WZU-Veluwe) betreffende het verzorgingshuis Het Kodal te Nunspeet.
De totaal ontvangen jaarhuur bedraagt € 393.426.
Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
In verband met de voorgenomen renovatie van locatie De Voord te Elburg is een perceel grond aangekocht voor een bedrag
van € 165.000 excl. BTW en kosten.
Een huurverplichting zal worden aangegaan voor Hof van Blom voor een periode van 10 jaar met een totale
verplichting van circa € 3 mln. De exacte ingangsdatum en exacte bepaling van de verplichting is nog niet bekend.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

23.797.332
7.894.568

6.538.578
4.818.999

4.010.040
2.051.299

34.345.950
14.764.866

Boekwaarde per 1 januari 2017

15.902.764

1.719.579

1.958.741

19.581.084

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

86.803
559.037

0
234.879

719.074
473.488

805.877
1.267.404

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

712.884
712.884

1.858.534
1.858.534

629.306
629.306

3.200.724
3.200.724

-472.234

-234.879

245.586

-461.527

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

23.171.251
7.740.721

4.680.044
3.195.344

4.099.808
1.895.481

31.951.103
12.831.546

Boekwaarde per 31 december 2017

15.430.530

1.484.700

2.204.327

19.119.557

0%-10%

5%-10%

10%-33,33%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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BIJLAGE

1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
Werke- Restschuld Nieuwe
loop- Soort lening lijke- 31 december leningen
tijd
rente
2016
in 2017

€
Rabobank
Rabobank*
ING
ING
ING
ING
ING
ING

Totaal

1-apr-99
1-apr-07
1-sep-03
1-sep-03
1-jan-05
25-mei-05
1-okt-05
1-okt-13

907.560
4.200.000
11.500.000
2.200.000
2.000.000
1.701.676
1.692.222
2.000.000

%
40
40
40
40
30
30
30
10

hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair

4,38%
1,70%
3,60%
3,60%
3,60%
3,40%
3,40%
3,18%

€

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2017
over 5 jaar
2017

€

€

€

Resterende
Afloslooptijd in
Aflossingsjaren eind
sing 2018
wijze
2017

€

521.847
3.176.250
8.050.000
1.540.000
1.316.653
1.049.366
1.054.077
1.675.000

0
0
0
0
0
0
0
0

22.689
105.000
287.500
55.000
66.668
56.723
56.724
100.000

499.158
3.071.250
7.762.500
1.485.000
1.249.985
992.643
997.353
1.575.000

385.713
2.546.250
6.325.000
1.210.000
916.645
709.028
713.733
1.075.000

18.383.193

0

750.304

17.632.889

13.881.369

Gestelde zekerheden

€
21
29
25
25
17
17
17
6

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

22.689
105.000
287.500
55.000
66.668
56.723
56.724
100.000

pos. hyp. clausule/pandrecht
pos. hyp. clausule/pandrecht
pos. hyp. clausule/pandrecht
pos. hyp. clausule/pandrecht
pos. hyp. clausule/pandrecht
pos. hyp. clausule/pandrecht
pos. hyp. clausule/pandrecht
pos. hyp. clausule/pandrecht

750.304

* Deze lening is per 1 april 2017 opnieuw gefinancieerd tegen een rente van1,7% voor vijf jaar vast.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2017
€

2016
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengst subsidieregeling extramurale behandeling
Opbrengsten Wmo
Opbrengst subsidieregeling 1e lijns verblijf
Opbrengst verpleeggelden GRZ
Overige zorgprestaties

22.862.568
10.759
319.828
281.016
2.259.945
588.546

21.543.140
21.742
392.830
151.470
2.424.922
507.744

Totaal

26.322.662

25.041.848

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In het wettelijke budget voor aanvaarbare kosten WLZ-zorg is een bedrag van € 199.433 aan overproductie niet meegenomen.
De opbrengst WMO betreft € 126.612 voor de gemeente Elburg, € 50.142 voor de gemeente Nunspeet en € 143.074 voor de
gemeente Oldebroek.

14. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Overige Rijkssubsidies (stagefonds)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

79.951
164.136

54.072
122.695

Totaal

244.087

176.767

Toelichting:
De post overige subsidies bestaat voor het grootste gedeelte uit subsidie zorginfrastructuur, subsidie praktijkleren en subsidie voor
het WOC/dagbehandeling.

15. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

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

137.938
528.774

140.238
554.641

216.804

257.410

Totaal

883.516

952.289

Toelichting:
Ontvangen bonussen is onderdeel van de overige opbrengsten. Hierin is in 2016 een inhaalslag gemaakt en voor ca. € 40K extra
uitbetaald voor voorgaande jaren.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Andere personeelskosten

13.512.665
1.865.995
1.056.933

13.311.750
1.710.396
1.017.757

442.835

475.321

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

16.878.428
863.299

16.515.224
1.466.692

Totaal personeelskosten

17.741.727

17.981.916

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

316
24

306
24

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

340

330

2017
€

2016
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

1.267.404

1.266.760

Totaal afschrijvingen

1.267.404

1.266.760

Toelichting:
Per 15-3-2017 is de BOPZ-aanmerking van De Marsse ingetrokken en is ook de zorgovereenkomst
met de bewoners beëindigd.

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
17a. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Dhr. R. Damen (SO)
Mw. Drs. R. M. de Ruijter (SO)

0
18.756

74.628
0

Totaal

18.756

74.628

2017
€

2016
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.781.767
870.648
632.965
423.217
726.140
531.387

1.797.712
1.009.714
671.147
464.563
738.327
569.324

Totaal overige bedrijfskosten

4.966.124

5.250.787

18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Aan de Voorziening verlofuren is in 2016 nog gedoteerd en in 2017 onttrokken.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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

2017
€

2016
€

Rentebaten

0

2.852

Subtotaal financiële baten

0

2.852

Rentelasten

-606.008

-736.558

Subtotaal financiële lasten

-606.008

-736.558

Totaal financiële baten en lasten

-606.008

-733.707
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Zorgverlening Het Baken heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 3 mei 2018.
De raad van toezicht van Stichting Zorgverlening Het Baken heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering
van 24 mei 2018.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Mevr. Drs. S.C.D. Timmer (bestuurder)

W.G.
Dhr. H. Foekens ( voorzitter)

W.G.
Mevr. Drs. A. Westerduin - de Jong

W.G.
Dhr. G. van 't Hul RA

W.G.
Dhr. Drs. R.J.A. van Doorn

W.G.
Dhr. Drs. H. Zwart

Jaarrekening 2017
(20180430)

55

Zorgverlening Het Baken

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
20. WNT-VERANTWOORDING 2017 Zorgverlening Het Baken

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Zorgverlening Het Baken .
Het voor Zorgverlening Het Baken toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 146.000 en is gebaserd op het WNT-maximum voor de
zorg, totaalscore 9 en klasse III.
1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

drs. S.C.D. Timmer
bestuurder
1/1 - 31/12

Deeltijdfactor (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

JA

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

112.614
10.981

Subtotaal

123.595

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

146.000

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

123.595

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 (in fte)
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

1/1 - 31/12
1,0
107.937,00
10.733,00
118.670,00
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
20. WNT-VERANTWOORDING 2017 Zorgverlening Het Baken
1b. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens

Mevr. drs. A. Westerduin-de
Jong
[VOORZITTER]
[LID]

Dhr. H. Foekens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Dhr.drs. R.J.A. van Doorn
[LID]
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

11.160

8.680

8.676

21.900

14.600

14.600

-

-

-

-

-

-

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

Beloning

7.842

5.737

5.737

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

7.842

5.737

5.737

Dhr. G. van 't Hul RA

Dhr.drs. H. Zwart

Totaal bezoldiging 2016

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

8.676

8.680

14.600

14.600

-

-

-

-

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

Beloning

5.737

5.737

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

5.737

5.737

Totaal bezoldiging 2016

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die
op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
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2. OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming.

2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.
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Postbus 4053, 3502 HB Utrecht
Van Deventerlaan 101, 3528 AG Utrecht
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Protestants Christelijke Stichting voor
Zorgverlening “Het Baken” te Elburg

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 Protestants Christelijke Stichting voor Zorgverlening
“Het Baken” (‘de instelling’) te Elburg gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Protestants Christelijke Stichting voor
Zorgverlening “Het Baken” op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de resultatenrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Protestants Christelijke Stichting voor Zorgverlening “Het Baken”
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (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.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 het jaarverslag;
 de overige gegevens.
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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 Regeling verslaggeving WTZi 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 Regeling verslaggeving
WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder [het
bestuursverslag en] de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving
WTZi.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 het bestuur afwegen of de instelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten 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 instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling 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 controleinformatie 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 zorginstelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het 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 instelling 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 instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 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.

Utrecht, 29 mei 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
Drs. J.S. Terlingen RA
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