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1. INLEIDING  
In onze maatschappij wordt een hoge waarde toegekend aan gezondheid, gezond eten, niet roken, 

voldoende bewegen, gezond leven. Goed leven is veel meer dan gezond leven. Begrippen als zinvol 

leven, geluk, onderdeel zijn van een sociaal systeem, gezien en gekend worden horen daarbij. 

Secundair dragen ook materiële zaken bij aan de ervaring van goed leven.  

Voor elk mens kent goed leven een andere invulling en betekenis. Achtergronden, persoonlijke 

overtuigingen, omstandigheden, levensfase, opvoeding en opleiding spelen daarbij een rol.  

Goed leven gaat niet vanzelf. Veel factoren kunnen goed leven beïnvloeden: armoede, je 

persoonlijke geschiedenis, de omgeving waarin je opgroeit, ernstige ziekte of omstandigheden, die 

zich in je leven voordoen.  

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving bracht in 2018 over het thema “Goed leven” een 

bundel uit met bijdragen van diverse personen. De bijdragen zijn zo divers als het leven zelf. 1 

Goed leven is ook voor de cliënten van Het Baken van belang. In de afgelopen jaren raakten we in de 

begrotingen en jaarverslagen onderwerpen aan als waardig leven, liefdevolle aandacht en 

onvoorwaardelijk aandacht en liefde. Goed leven is in dit verband ook een invalshoek en invulling, 

die we voor onze cliënten wensen, waarbij dat vooral ook betekenis krijgt in de persoonlijke invulling 

en beleving van deze mens. Hoe belangrijk is het dan om hem of haar te kennen, te weten wat hij/zij 

aangenaam vindt, hem/haar bezielt, bezig houdt, gelukkig maakt. Wat maakt dat iemand aan het 

eind van de dag positief daarop terug kan zien. Is dat je weer aangenaam te voelen omdat je lekker 

gewassen bent en schone kleren aan kon trekken, dat het eten mooi werd gepresenteerd, lekker 

rook en je goed smaakte, de persoonlijke aandacht van de verzorgende of behandelaar, de 

aangename omgeving, waarin je woont? Veel vragen, nog belangrijker om er antwoorden op te 

weten. Maar hoe belangrijk is de rol van de medewerker in de context van onze verpleeghuizen, als 

de afhankelijkheid van de ander zo groot is geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je nog zelf, liefst ben je niet afhankelijk. Liever dan de hulp van de ander wil je jezelf kunnen 

redden. Wat kunnen we doen om dat (deels) nog mogelijk te maken? 

Compassie, bewogenheid met het leven van de afhankelijke mens in zorg en zorgverlening raken 

belangrijke snaren. Het ziektebeeld staat centraal als de vraag wordt gesteld hoe het met iemand 

gaat. Deze vraag raakt aan ziekte en ongemak. De vraag hoe het met je ís raakt je zijn als mens en 

doet ervaren, dat je gezien wordt en daar heeft iedereen behoefte aan.  

                                                           
1
 Goed leven, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Den Haag, 2018 

“…… Er is onderzoek gedaan naar Blue Zones, gebieden in de wereld waar 

mensen uitzonderlijk oud worden. Een kenmerk van die Blue Zones is de sterke 

sociale verbondenheid. Het gaat daarbij om meer dan een buurman die je 

helpt opstaan als je onderuitglijdt. Het betekent ook dat er mensen zijn voor 

wie je ’s ochtends wilt opstaan en voor wie je betekenis hebt”. 
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Als deze vraag en de oprechte aandacht voor het antwoord aanwezig zijn kan mede betekenis 

worden gegeven aan goed leven. 

Met elkaar willen we daar elke dag opnieuw invulling aan geven.  

 

2. MAATSCHAPPELIJKE CONT EXT  

2.1.  REGELGEVING WET LANGDURIGE ZORG  

De uitvoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) werd in 2018 gedomineerd door de toepassing van 

het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De focus van het Kwaliteitskader ligt op 'samen leren' als basis 

voor kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg 

inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel van het kader is drieledig: 

1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) 
verpleeghuiszorg. 

2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te 
verbeteren en het lerend vermogen te versterken. 

3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop. 
 

Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Een 

complex vraagstuk zoals dit kent geen simpele oplossingen. Daarom biedt het kader ruimte en 

vertrouwen om lokaal en context-gebonden invulling te geven aan zorg en ondersteuning. 

Tegelijkertijd kent het kader ook concrete vereisten voor en opdrachten aan de sector om de 

komende jaren verder te ontwikkelen en het lerend vermogen te versterken. Het kader is ingericht 

naar twee hoofdonderdelen. Kwaliteit en veiligheid enerzijds en randvoorwaarden anderzijds.  

 

Binnen kwaliteit en veiligheid is er aandacht voor de onderwerpen: 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

2. Wonen en welzijn  

3. Veiligheid  

4. Leren en verbeteren van kwaliteit  

 

Onder de randvoorwaarden komen principes om goede kwaliteit van zorg mogelijk te maken aan de 

orde:  

5. Leiderschap, governance en management  

6. Personeelssamenstelling  

7. Gebruik van hulpbronnen  

8. Gebruik van informatie 

 

2.2.  EXTRA MIDDELEN VERPLE EGHUISZORG/KWALITEITSIMPULS .  

Extra middelen verpleeghuiszorg 

Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn er door het kabinet ook 

structurele extra middelen in het vooruitzicht gesteld.  
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Vanuit het Regeerakkoord 2017-2021 (gepresenteerd op 10-10-2017) is duidelijk geworden welke 

structurele middelen met ingang van 2018 beschikbaar zijn c.q. zullen komen (zie onderstaand 

overzicht - in mln €) 

Zorg  2018  2019  2020  2021  structureel  

Kwaliteitskader verpleeg-
huiszorg, incl. transitie-, 
uitvoerings- en 
implementatiekosten  

577  1.179  1.767  2.278  2.066  

 

(€ 577 mln in 2018 bestaat voor € 435 mln uit verruiming van de formatie en voor € 130 mln uit maatregelen 

voor de arbeidsmarkt). 

 

Van het budget ad € 577 mln in 2018 is € 435 mln toegekend aan de ouderenzorgorganisaties. Voor 

Het Baken zijn deze extra middelen berekend op ca. € 600.000.  

De verhoging in het Regeerakkoord van de middelen voor de ouderenzorg bedraagt in 2019 € 602 

mln. Voorzichtigheidshalve is voor 2019 van eenzelfde bedrag voor uitbreiding formatie binnen Het 

Baken uitgegaan als voor 2018 (€ 600.000). 

Op basis van deze informatie wordt zichtbaar dat voor formatie-uitbreiding in het jaar 2019 

€ 1.200.000 beschikbaar is. In 2018 is hiervan vanuit de reguliere bekostiging € 600.000 beschikbaar. 

Hierna wordt onder de paragraaf kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg uitgelegd hoe hierop is 

geanticipeerd in 2018. 

Kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg 

In 2017 is een aanvraag ingediend in het kader van de kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg tot een 

bedrag van € 2,5 mln, welke voor € 1,1 mln is gehonoreerd. Dit zijn eenmalig beschikbaar gestelde 

middelen, welke in 2017 en 2018 ingezet mogen worden in het kader van de kwaliteit van leven van 

de cliënten en goede werkomstandigheden voor medewerkers. Dit bedrag is in de jaarrekening 2017 

opgenomen als opbrengst en deels in dat jaar ingezet. Het niet ingezette deel is gereserveerd en 

hieruit is op de hieronder aangegeven wijze geput voor de benutting in 2018. 

Overeenkomstig de separaat aan het zorgkantoor toegezonden meer gedetaileerde toelichting op de 

besteding van de middelen kan van de kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg de volgende 

verantwoording worden gegeven.  

Personeel: 
De Voord: 

a. De Horst € 62.400 

b. De Haven € 218.400 

Hoenwaard: € 156.000 

De Hullen: 

a. Verpleeghuis € 41.600 

b. verzorgingshuis € 124.800 

Klein Rhijnvis:  € 145.600 

Seewende: € 176.800 

 

Begeleiding teams (teambuilding, rollen/verantwoordelijkheden via Insight) € 32.000 
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Algemeen: 

Zoals omschreven in de aanvraag van de middelen heeft daarnaast  

de volgende besteding plaats gevonden: 

a. Binnenhuisarchitect Seewende € 8.000 

b. opnameproces € 6.400 

d. Scholing 4 Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) € 7.400 

e. Ontwikkeling traineeship om nieuwe medewerkers goed in te werken en  

te binden aan de organisatie/verleturen deelname jong gediplomeerden € 84.030 

f. Investering gedragsspreekuur psychologen/afdelingen € 46.800 

 
Totaal €  1.110.230 
 

3. BELEID ,  KWALITEIT EN VEILIGH EID  

3.1.  KWALITEITSWIJZER EN HET KWALITEITSKADER  
Sinds 2017 werken we parallel en in onderlinge verbinding aan het Kwaliteits-Veiligheids-

Management-Systeem, de ‘KwaliteitsWijzer’ en aan de eisen van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader kent acht kwaliteitsthema’s. We hebben acties geformuleerd 

en in uitvoering genomen op die onderdelen waar we nog onvoldoende aan voldeden. De 

KwaliteitsWijzer hebben we, met ondersteuning van Q-Consult, zelf ontwikkeld met het doel om 

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. Bij de 

KwaliteitsWijzer gaan we uit van onze visie ‘Waardig leven’ en de leidende principes zoals we die 

verwoord hebben in Het Watermerk. Op een viertal domeinen hebben we ambities en kritische 

prestatie-indicatoren geformuleerd.  

In het Kwaliteitsplan 2018 beschrijven we de domeinen van de KwaliteitsWijzer en de thema’s van 

het kwaliteitskader in onderlinge samenhang. Onderstaande tabel geeft de samenhang weer:  

KwaliteitsWijzer Kwaliteitskader 

Cliënt en Cliëntsysteem Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Wonen en welzijn 

Veiligheid 

Leren en verbeteren 

Medewerkers 

 

Personeelssamenstelling 

Middelen Gebruik van informatie 

Gebruik van hulpbronnen 

Verantwoording en medezeggenschap Leiderschap, governance en management 

 

We vinden het belangrijk dat de gesprekken over kwaliteit met name plaatsvinden in de teams met 

de medewerkers. In het voorjaar van 2018 hebben we Bakenbreed met alle teams zogenoemde 

werkateliers gehouden waarbij de teams zelf invulling hebben gegeven aan speerpunten die in de 
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KwaliteitsWijzer zijn geformuleerd. Periodiek bespreken de teams tijdens het werkoverleg in 

‘kwalitiertjes’ de voortgang van hun teamdoelstellingen.  

In het kader van het systematisch en cyclisch werken heeft herijking van de beleidscyclus 

plaatsgevonden. De jaarplannen van de onderscheiden units kennen een uniforme opbouw en 

worden gevuld met unit-specifieke concretiseringen vanuit het OGSM, de KwaliteitsWijzer en het 

kwaliteitskader. Managers bespreken per kwartaal de voortgang en stand van zaken van hun 

jaarplannen met elkaar, en geven daarmee vorm en inhoud aan het samen leren en ontwikkelen.  

We hebben de keuze gemaakt om de KwaliteitsWijzer te laten auditeren door Certificatie in de Zorg, 

ter verkrijging van een ISO-certificaat. De pre-audit leverde een aantal aanbevelingen op die we naar 

acties hebben vertaald en vervolgens in uitvoering hebben genomen om de audit voor certificering 

(februari 2019) mogelijk te maken. 

Planvorming voor het komende jaar maakt onderdeel uit van de beleidscyclus. Specifiek ten aanzien 

van het kwaliteitskader gaat het om het Kwaliteitsjaarplan 2019. We hebben dat plan beschreven 

vanuit een aantal externe ontwikkelingen waar we als organisatie mee te maken hebben of krijgen, 

zoals de toename van de complexiteit van de zorg als gevolg van het langer thuis wonen, en daaraan 

gerelateerd de toename van zorg met een crisis-karakter; en de problematiek op de arbeidsmarkt. 

Vervolgens hebben we de voornemens ondergebracht in de thema’s van het kwaliteitskader. De 

nadruk in het plan op de personele samenstelling en leren en ontwikkelen is logisch in verband met 

de toekenning van het kwaliteitsbudget. Het plan geldt ook als argumentatie voor de verkrijging van 

het kwaliteitsbudget 2019, en is door het Zorgkantoor geaccordeerd.  

 

3.2  INTERNE  /  EXTERNE  AUDITS 
Interne audits 

Voor de uitvoering van interne audits beschikt Het Baken over een team van 10 daartoe opgeleide 

auditoren. In 2018 zijn de volgende onderwerpen ge-audit: 

- Protocol exitinterview 

- Beleid Introductie nieuwe medewerkers en protocol proeftijd 

- Protocol Preventie decubitus 

- Werkinstructie crisiszorg 

- Protocol Jaargesprekken 

Deze protocollen / beleidsstukken zijn bewust gekozen in verband met de speerpunten die in de 

KwaliteitsWijzer zijn geformuleerd, te weten:  

- Binden en boeien van medewerkers 

- Wij werken onze medewerkers altijd goed in 

- Wij verlenen veilige zorg, voorkomen van decubitus 

De aanbevelingen uit de audits zijn opgepakt door de betreffende domeinhouder en 

commissies/werkgroepen.  

Externe Audits 

Het keukenteam kreeg in 2018 te maken met twee onaangekondigde bezoeken, namelijk door de 

Voedsel en Warenautoriteit en door Veiligvoedsel.nl. De autoriteit toonde zich tevreden over het 
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hygiënisch werken en de inzet voor het bereiden van kwalitatief goede maaltijden. De autoriteit 

houdt toezicht of Het Baken voldoet aan de volgende hygiënecodes: 

- Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen 

- Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie 

Veiligvoedsel.nl richt zich specifiek op de hygiënecode voor de voedselverzorging in zorginstellingen 

en Defensie en bezocht de keukens en de restaurants van De Hullen en De Voord, en kende Het 

Baken een score toe van 9.10 voor het veilig bereiden van eten en drinken.  

 

De hygiënecode voor voedingsverzorging in woonvormen is van toepassing op kleinschalige 

woonvormen. Jaarlijks voeren wij interne audits uit in de kleinschalige woonvormen en communities. 

Deze audits maken deel uit van het cyclische interne auditprogramma van de KwaliteitsWijzer. 

Hieraan gekoppeld zijn er in 2018 vanuit het voedingsbeleidsteam scholingen verzorgd rond de 

thema’s veilig eten en drinken, herkenning van ondervoeding, slikproblematiek, en hygiënisch 

werken. Deze scholingen worden jaarlijks herhaald en zijn bestemd voor iedereen die in Het Baken 

betrokken is bij de zorg rondom de maaltijd. In 2019 zullen ook de betreffende vrijwilligers bij deze 

scholing worden betrokken.  

De afdeling Fysiotherapie heeft in 2018 de visitatie voor Achmea met succes afgerond. Iedere twee 

jaar wordt de afdeling als eerstelijnspraktijk bezocht door auditoren van Health Care Auditing waarbij 

de praktijk dient te voldoen aan alle strenge eisen die er door de zorgverzekeraar worden gesteld. Er 

is uitgebreid gekeken naar relevante aspecten op het gebied van bedrijfsvoering, methodisch 

handelen en het implementeren van richtlijnen in het dagelijks werk. Naast de auditor waren er ook 

collega fysiotherapeuten van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht uit Zwolle aanwezig om met elkaar het 

gesprek te kunnen voeren over hoe je nu kwalitatief goede zorg levert aan onze cliënten en om zo 

van elkaar te kunnen leren. De visiteur was aangenaam verrast met de kwaliteit die de afdeling 

Fysiotherapie levert. In zijn verslag schrijft hij: “Deze praktijk loopt voorop in het aanbieden van 

kwalitatieve zorg voor de specifieke doelgroep”.  

De hygiënecommissie draagt zorg voor een tweejaarlijkse externe audit, die wordt uitgevoerd door 

deskundigen van St. Jansdal Ziekenhuis Harderwijk. In vergelijking met 2016 zijn er verbeterslagen 

gemaakt op verschillende terreinen, zoals persoonlijke hygiëne, schoonmaak, reiniging en 

desinfectie, steriele en onsteriele opslag, en handhygiëne. Daarnaast is er geïnvesteerd in faciliteiten, 

zoals po-spoelers, zeep- en handalcoholdispensers. Er is specifieke aandacht voor handhygiëne en 

infectiepreventie, onder meer door gerichte scholing voor (nieuwe) medewerkers en ondersteuning 

van aandachtsvelders hygiëne.  

3.3  BEELDEN VAN KWALITEIT  

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. Met de 

observatieronde in 2018 zijn alle zorgteams van Het Baken sinds 2016 geobserveerd. We hebben 
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besloten om Beelden van Kwaliteit verder in de organisatie te verankeren, als het ware op te nemen 

in het DNA van Het Baken. Twee medewerkers worden opgeleid tot procesbegeleider om het hele 

proces van observaties, panelgesprekken, coaching van de geobserveerde teams en de scholing en 

ondersteuning van observatoren te kunnen begeleiden. Door verloop was een wervings- en 

selectieronde nodig om het aantal observatoren op peil te brengen. Juist ook medewerkers uit 

ondersteunende diensten toonden zich geïnteresseerd en zijn aangenomen. Vijf nieuwe 

observatoren gaan in opleiding en zullen begin 2019 een observatie uitvoeren.  

3.4  ZORGKAARTNEDERLAND  

Cliënten en hun naasten kunnen een review plaatsen op ZorgkaartNederland, een ervaringssite voor 

de zorg. ZorgkaartNederland is een bron van informatie voor (potentiële) cliënten en naasten in hun 

oriëntatie op een geschikte zorgaanbieder. Voor Het Baken biedt ZorgkaartNederland een beeld hoe 

de zorg door de respondenten wordt gewaardeerd. In 2018 zijn totaal 93 waarderingen ontvangen. 

Door de inzet van de Patiëntenfederatie Nederland was het aantal in 2017 beduidend hoger dan in 

2018. Halverwege 2018 was het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de interviewteams die 

werden gefaciliteerd door de Patiëntenfederatie. In het najaar van 2018 hebben we via e-mailacties 

cliënten en hun naasten benaderd om ervaringen via ZorgkaartNederland te delen. Het gemiddelde 

cijfer van de waarderingen in 2018 is 7,7. Dit is gelijk aan 2017. In 2018 waren er van de 93 

waarderingen vijf met een lage score, in 2017 waren dit er vier. De waarderingen geven ons de 

mogelijkheid om goed en kritisch te kijken naar het werk dat we doen. Bij specifieke waarderingen 

vragen wij degene die de waardering heeft geplaatst (de waarderingen zijn anoniem), contact met 

ons op te nemen om een toelichting te geven of om de reactie met elkaar te bespreken. In een 

concrete situatie heeft dat geleid tot een rondetafelgesprek van familie met de medewerkers waarin 

de ervaring en beleving van de familie in alle openheid zijn besproken. Een waardevolle ontmoeting 

en een belangrijke leerervaring voor de medewerkers.  

 

Aantal waarderingen per locatie 
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Gemiddelde waardering per locatie 

 

 

3.5  HET LEVEN VAN ALLEDAG   

Waar het Kwaliteitskader spreekt over zinvolle dagbesteding, hebben wij het over ‘het leven van 

alledag’. Wat is er nodig om te komen tot een zinvolle en plezierige dag met liefdevolle aandacht, 

ontmoeting en ‘reuring’? We realiseren ons dat een goed leven voor elke mens een andere invulling 

en betekenis kent.  

In het voorjaar van 2018 werd Lev in de organisatie geïntroduceerd, een social intranet voor en door 

medewerkers. We zien dat Lev een plaats wordt voor het delen van mooie verhalen en dat het 

daardoor een inspiratiebron is voor een zinvolle dagbesteding. Een bloemlezing: 

De Buurtmoestuin, een gezamenlijk initiatief van Het Baken, Stichting Wiel, Wijkcomité 

Pal/Oostendorp en de gemeente Elburg, met financiële ondersteuning van het Oranjefonds, is 

gestart in 2016 en voltooid in 2018. Het is een ontmoetingsplek voor bewoners, familie, vrijwilligers, 

medewerkers, buurtbewoners, scholieren van een aantal scholen in de omgeving. Naast alle 

dagelijkse werkzaamheden vinden er bijzondere activiteiten plaats die de seizoenen volgen. Een 

voorjaarsmarkt met kramen, oude ambachten, muziek, en natuurlijk lentebloemen en planten. De 

landelijke Groei & Bloei Open Tuinendag met een kunstproject en ‘pluk-je-eigen-thee-tijd’. Een 

zandbak voor de (achter) kleinkinderen van bewoners en de kinderen uit de buurt. En in oktober het 

Oogstfeest. Van de eerste appeloogst maakten bewoners en medewerkers een heerlijke traktatie.  

Ook het kerkelijk jaar kent zijn hoogtijdagen en volgt de seizoenen. De pastor van Het Baken schrijft 

over een oude christelijke traditie om aan het eind van het seizoen God te danken voor ‘alle gewas 

en arbeid’ in de dankdienst die in de eerste week van november ook in Het Baken wordt gehouden. 

De nieuwe burgemeester van Elburg, de heer Rozendaal, bezocht met zijn vrouw een kerkdienst in 

De Voord en sprak na afloop uitgebreid met bewoners en met de vrijwilligers die de diensten hier 

mogelijk maken.  

Wethouder Wessel van de gemeente Elburg opende in mei de vissteiger bij de locatie De Voord, de 

visspullen voor de bewoners werden gesponsord, en de hengelsportvereniging verleende aan de 
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bewoners een vrijstelling van de visvergunning. Niet veel later verschenen op Lev de eerste foto’s 

van vissende bewoners, met ondersteuning van vrijwilligers.  

In de zomer met lange periodes van hitte was er uiteraard veel aandacht voor kwetsbare ouderen, er 

werden adviezen en tips gedeeld op Lev over voldoende drinken en zorgen voor verkoeling, het 

keukenteam dat bewoners en medewerkers ondersteunt, het hitteplan en ons eigen protocol, ‘ijstijd’ 

en een echte beachparty in De Hullen.  

Veel berichten op Lev over uitstapjes en bewonersvakantie, 9 bewoners van De Hullen die een 

midweek naar Steenwijk zijn geweest, de avondvierdaagse met bewoners, een boottocht op het 

Veluwemeer. Over huifkartochten in de omgeving, die door familie van bewoners worden geïnitieerd 

en georganiseerd. Of over een medewerker die haar oldtimer DAF gebruikt voor een ritje met een 

bewoner.  

Aandacht ook voor allerlei culturele activiteiten, exposities in Het Baken, een optreden van de 

muziekvereniging Concordia, bezoekers van de Dagbegeleiding die een concert in de Grote Kerk in 

Elburg bezoeken, Museum Elburg komt met een ‘koffer vol verhalen’, lezingen van een boswachter 

en wildfotograaf. Of, van heel andere orde, Wars van Opsmuk, een aantal breiende en hakende 

dames die tweewekelijks samen komen en met bewoners textielproducten maken ‘voor het goede 

doel’. 

‘De wens van de cliënt – daar geven we samen invulling aan, mantelzorgers, vrijwilligers en 

medewerkers’. Dat samen doen en in verbinding zijn, stond centraal in de Week van de informele 

zorg (november 2018), met een creatieve inslag en verrassend theaterspel op alle locaties van Het 

Baken.  

Weten wat de cliënt wil, betekent het gesprek aangaan. Vijf bewoners van De Hullen en een 

bezoeker van de dagbegeleiding leverden daar een heel bijzondere bijdrage aan. Zij werkten mee aan 

de website Het Leven van Toen (www.hetlevenvantoen.nl). Op deze site vindt u beeldverhalen van 

ouderen, die iets zeggen over het leven van vroeger en die daarmee een mooi aanknopingspunt 

kunnen zijn om met de bewoners in gesprek te gaan. 

Wie kan er beter vertellen hoe het leven in een verpleeghuis er uit ziet dan een bewoner zelf? Een 

bewoner van Het Baken ging graag mee naar de banenmarkt in Harderwijk om zijn verhaal te 

vertellen aan potentiële nieuwe medewerkers. Ook dat is een vorm van ‘van betekenis-zijn’ die 

bijdraagt aan een goed leven.  

De psycholoog deelde de nieuwste inzichten over dementie in een reeks scholingen, bestemd voor 

medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Kennis over dementie en hoe formele én informele 

zorgverleners hier mee om kunnen gaan, draagt bij aan het goede leven van de bewoners.  

Voor bewoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen is de duo-fiets een uitkomst. De 

vrijwilligerscoördinator ging op zoek naar nieuwe fietsvrijwilligers onder het motto ‘Toer met Frans’.  

Bewoners en medewerkers van Hoenwaard bakten rond Sinterklaas zachte speculaasbrok en 

deelden het recept op Lev. Aan het eind van het jaar lezen we berichten over winterfairs in De Hullen 

en Klein Rhijnvis, over Kerstdiners, een Dickenskoor en Kerstwijdingen. Kinderen van groep 6 van de 

basisschool Octaaf komen zelfgemaakte kerstkaarten brengen voor de bewoners. Dit ogenschijnlijk 

http://www.hetlevenvantoen.nl/
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klein berichtje is een treffend voorbeeld hoe de buitenwereld binnen komt en verschillende 

generaties elkaar ontmoeten.  

 

3.6  INFORMELE ZORG /  CLIENT JOURNEY  

Informele zorg is een veelomvattend thema, en voor Het Baken van strategische grote betekenis. Al 

in 2016 is de Regiegroep Informele Zorg van start gegaan om de vele facetten van het thema in beeld 

te brengen, binnen die complexiteit de onderlinge samenhang der dingen te behouden, en 

vervolgens gefaseerd aan de slag te gaan met concrete, af te bakenen onderdelen, en herkenbaar 

concrete stappen om tot een stevige verbinding te komen van de formele en informele zorg. Om het 

waardig leven mogelijk te maken zijn nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen tussen de 

informele zorg en de professionals nodig. Passend binnen de community als woon-, werk-, leer- en 

leefgemeenschap, waar cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers samen komen. Het leitmotiv is 

‘Ken uw Cliënt’. In het door de Regiegroep opgestelde plan van aanpak is aandacht besteed aan het 

behoud van het sociaal netwerk in de verschillende fasen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van mantelzorgers en vrijwilligers, ondersteuning van mantelzorgers, de matching van vraag en 

aanbod van vrijwilligers. Binnen de omvangrijke groep vrijwilligers die Het Baken kent, zien we een 

grote variatie aan verwachtingen, motivatie, beschikbaarheid en competenties, die een gevarieerde 

aanpak, toerusting en afstemming noodzakelijk maakt. Daartoe is een Referentiegroep Vrijwilligers 

samengesteld om in co-creatie samen de mogelijkheden te onderzoeken, te experimenteren en 

ervaringspraktijken te bouwen. 

Vanuit de Regiegroep is een taakopdracht gegeven aan de taakgroep Client Journey. Deze taakgroep 

heeft goed inzichtelijk gemaakt welke aangrijpingspunten er zijn om het beginsel ‘Ken uw cliënt’ 

beter en meer doelgericht en resultaatgericht in uitvoering te nemen, om te komen tot een voor de 

cliënt als zinvol ervaren daginvulling. Alle stappen, alle acties en alle actoren in het hele proces van 

de start van het contact (in de thuissituatie), de intakefase, de voorbereiding op verhuizing naar een 

van de locaties van Het Baken, het verblijf tot en met het einde van de zorgverlening, zijn door de 

taakgroep in beeld gebracht. Belangrijk is dat alle relevante informatie op een zo vroeg mogelijk 

tijdstip op adequate wijze (eenmalig) wordt uitgevraagd, opgeslagen en toegankelijk gemaakt. De 

taakgroep Client Journey heeft een 21-tal aanbevelingen geformuleerd om te bewerkstelligen dat de 

overgang van thuis naar het wonen in een van de locaties van Het Baken een soepel verloop kent, 

dat we de cliënt blijven kennen tijdens het verblijf, dat de cliënt en zijn/haar netwerk, de informele 

zorg en de professionals zich ondersteund weten, om samen invulling te geven aan de betekenisvolle 

relatie, en aan het goede leven van de cliënt.  

 
3.7  KLACHTEN(REGELING)CLIËNTEN   

Het Baken heeft zich per 1 januari 2018 aangesloten bij Signalis Klachtencommissie, een gezamenlijke 

commissie die ook klachten behandelt van collega-instellingen Viattence, Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht en Driezorg. Doel van deze aansluiting is het borgen van laagdrempeligheid voor het melden 

van klachten en professionaliteit bij het behandelen van formele klachten. Naast klachten van 

cliënten kan Signalis ook meldingen van ongewenste omgangsvormen en meldingen inzake de 

klokkenluidersregeling (medewerkers) in behandeling nemen. 
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Uitgangspunt voor zowel Het Baken als Signalis is dat de klacht meestal het best tot een oplossing 

komt als betrokkenen zelf met elkaar het gesprek aangaan. In gevallen waarbij dat niet lukt, kan een 

beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon en (vervolgens) op Signalis.  

De cliëntvertrouwenspersoon van Het Baken heeft in het verslagjaar een viertal klachten ontvangen. 

Twee klachten hadden betrekking op het zoekraken van was (wordt door een extern bedrijf 

gewassen). Een derde klacht betrof het binnenshuis roken door een andere cliënt. In de vierde klacht 

ging het om lange wachttijden bij de voordeur die na een bepaald tijdstip gesloten is . 

De vertrouwenspersoon meldt in zijn verslag dat de vier klachten naar tevredenheid zijn opgelost en 

dat de zoekgeraakte kleding is vergoed. 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 Signalis in het verslagjaar geen formele klachten vanuit Het Baken in behandeling 

heeft genomen. De cliëntvertrouwenspersoon doet geanonimiseerd verslag aan de Raad van Bestuur 

en Centrale Cliëntenraad. 

3.8  BELEIDSREGELS MELDPLI CHT GEWELD TUSSEN CLIËNTEN  

In 2017 zijn de ’Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten’ vastgesteld. Onder geweld (in de 

zorgrelatie) wordt onder meer verstaan ‘lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten die 

gedurende ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven’. Deze meldplicht omvat ook 

minder ernstig geweld tussen cliënten.  

De ernst van het geweldsincident bepaalt of het incident gemeld moet worden bij de inspectie IGJ. 

Situaties van ‘minder ernstig geweld tussen cliënten’ moeten wel worden geregistreerd maar hoeven 

niet afzonderlijk te worden gemeld. Als zorgorganisatie dienen wij de gebeurtenissen jaarlijks op 

geaggregeerd niveau te analyseren en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. In de analyse 

dienen wij aandacht te besteden aan de volgende elementen:  

1) aantallen geweldsgebeurtenissen in het betreffende jaar;  

2) het type geweld dat is gepleegd;  

3) op welke locatie(s) dit heeft plaatsgevonden;  

4) of sprake is van recidive;  

5) een omschrijving van de cliëntenpopulatie;  

6) analyse van de oorzaken;  

7) de getroffen verbetermaatregelen en de wijze waarop de voortgang daarin wordt bewaakt;  

8) hoe een aanbieder zorg draagt voor vroege signalering van geweld ter voorkoming ervan.  

 
Een zorgaanbieder dient met ingang van 2019 steeds per 1 juni het jaaroverzicht over het 

voorafgaande jaar beschikbaar te hebben voor de inspecties, zodat de inspecties deze kunnen inzien 

in het kader van het uitoefenen van hun toezichtstaak. Een aanbieder neemt daarnaast het 

totaalcijfer van minder zware gevallen van geweld tussen cliënten op in het Jaardocument 

Maatschappelijke Verantwoording. 

 

In het verslagjaar deden zich in Het Baken geen ernstige incidenten voor die gemeld moesten worden 

bij de Inspectie IGJ. Registratie en analyse van ‘minder ernstig geweld tussen cliënten’ hebben wij 

belegd bij de MIC-commissie. Een incident wordt vastgelegd in het ECD, gevolgd door een MIC-
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melding. Hierin wordt gemeld wie het geweld heeft gepleegd, en of er sprake is van lichamelijk letsel 

of psychische schade. In de jaaranalyse door de MIC-commissie is de scope gericht op agressie en 

ongewenst gedrag, vallen en onveilige situaties, waarbij ook een medebewoner is betrokken. Het 

totaal aantal meldingen in 2018 binnen Het Baken bedraagt 46 meldingen. De meldingen worden 

met de arts besproken. Bij een repeterend patroon wordt de situatie in het gedragspreekuur met de 

psycholoog of in het expertiseteam besproken waarbij observaties kunnen worden ingezet, met 

eventueel (tijdelijke) maatregelen, en worden medewerkers ondersteund in de manier van omgaan 

met dit gedrag tussen cliënten.  

 

3.9  ZORGCONTRACTERING EN LEVERING WLZ 

De belangrijkste onderwerpen uit het inkoopbeleid van zorgkantoor Zilveren Kruis inzake de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ) in 2018 betroffen: 

- Er is een persoonsvolgend model gehanteerd. De kavelindeling (ZZP, VPT, MPT) is per 2018 

vervallen en de sturing op leveringsvormen is losgelaten. 

- Vanaf 1 januari 2018 is het leveren van zorg conform de kwaliteitskaders integraal onderdeel 

van het tariefpercentage. Het zorgkantoor is met Het Baken in gesprek gegaan over 

kwaliteitsverbetering op basis van het geldende kwaliteitskader. De kwaliteitsplannen en 

-verslagen vormen het vertrekpunt voor dit gesprek. 

- Het tarief voor alle zorgprestaties ZZP, VPT of MPT was 97% van het maximum NZA-tarief.  

- Er zijn geen onderhandelingen gevoerd over de tarieven voor de bekostiging van het 

vastgoed en de inventaris (NHC en NIC). Deze componenten zijn voor 100% meegenomen in 

de bepaling van het tarief per prestatie. Er zijn geen afspraken meer gemaakt over volume in 

het initiële budget.  

- In 2018 heeft een herschikkingsmoment plaats gevonden, waarbij is vastgesteld, dat Het 

Baken de geleverde productie en de op basis van de trend te verwachten jaarproductie 

vergoed zou krijgen. 

- Voor aanvang van het jaar 2018 werd een meerjarige overeenkomst 2018-2020 aangegaan.  

- In 2018 zijn in samenwerking met ander zorgorganisaties in de regio twee plannen ingediend 

ter benutting van het budget transitiemiddelen, dat door het zorgkantoor beschikbaar is 

gesteld. Enerzijds gaat het om het ontwikkelplan “Omgaan met onbegrepen gedrag” en 

anderzijds om het ontwikkelplan “Versterken van de keten”. Voor 2018 en 2019 werd voor 

beide plannen budget toegekend, voor Omgaan met onbegrepen gedrag van € 590.000,-- per 

jaar, en voor het Versterken van de keten € 400.000,-- per jaar.  

De procedure om tot toekenning van het budget te komen en vervolgens tot organisatie van het in 

uitvoering nemen van de plannen houdt praktisch in, dat de uitvoering nog niet in 2018 ter hand is 

genomen. De toegekende budgetten mogen worden overgeheveld naar 2019. 

 

3.10  ZORGVERZEKERINGSWET  

Met de zorgverzekeraars is voor 2018 een contract gesloten voor de levering van Geriatrische 

Revalidatiezorg (GRZ), Eerste Lijns Verblijf (ELV) en de Eerste Lijns Behandeling. Voor de onderdelen 

GRZ en ELV golden bij een aantal verzekeraars omzetplafonds. Met uitzondering van één 
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zorgverzekeraar kon bij een naderende overschrijding van het omzetplafond een verhoging worden 

afgesproken, waarmee geleverde zorg ook daadwerkelijk bekostigd werd.  

 

4. IDENTITEIT  
Binnen Het Baken willen we graag de mogelijkheid van “goed leven” bieden. 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 is het met je?’ is de heel open vraag die een pastor stelt. En kun je dan 

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. 

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 de weg wijzen naar het evangelie van de gekruisigde en 

opgestane Heer. 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. 

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 
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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.  

Via de Centrale Diaconale Advies Raad (DAR) en lokale DAR-bijeenkomsten wordt het contact met de 

vertegenwoordigers van de kerken, gemeenten en geloofsgemeenschappen onderhouden. Met 

name het betrekken van de kerken en gemeenten en zinvol invullen van de lokale DAR-

bijeenkomsten is geëvalueerd met de vertegenwoordigers. Mede ook gezien de vergaderdruk bij de 

vertegenwoordigers is beperking van de vergaderfrequentie en het creëren van een efficiencyslag 

daarin bepleit. Hierover moet nog een definitief standpunt worden ingenomen.  

In 2017 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, community-coaches, managers, 

ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, artsen en pastores. In het afgelopen jaar zijn op 

meerdere plaatsen pilots gehouden. Daarnaast zijn drie medewerkers opgeleid tot Gespreksleider 

Moreel Beraad. De gespreksleider voegt veel toe. Het helpt om het proces binnen het moreel beraad 

goed te begeleiden, alle deelnemers recht te doen, het moreel beraad ook daadwerkelijk moreel 

beraad te laten zijn, de juiste woorden te kiezen (m.n. om het verschil tussen normen en waarden 

duidelijk te maken) en alle fases van het moreel beraad goed te doorlopen.  

 

5. BESTURING,  TOEZICHT EN MEDEZEGGE NSCHAP  
Het Baken kent een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Voor de governance documenten maakt 

Het Baken gebruik van de NVTZ-modellen. In deze documenten is de Zorgbrede Governance Code 

opgenomen. Medezeggenschap is geregeld via de Centrale en lokale cliëntenraden en de 

Ondernemingsraad. In dit hoofdstuk zijn de verslagleggingen van de Raad van Toezicht, Centrale 

Cliëntenraad en Ondernemingsraad opgenomen.  

5.1  RAAD VAN BESTUUR  

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 Beroep / Hoofdfunctie (Relevante) Nevenfuncties 

Mevrouw drs. S.C.D. Timmer 
(geb. 25-12-1955) 

Raad van Bestuur Raad van Advies Trafieq 
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5.2  RAAD VAN TOEZICHT –  SAMENSTELLING EN VERSLAG  

De Raad bestaat uit 5 leden. De samenstelling was in 2018 als volgt: 

Naam Beroep/Hoofdfunctie Relevante 
nevenfuncties 

Eerste resp. 
Tweede 
benoeming 

Aftredend 
 

Dhr. H. Foekens 
Voorzitter, 
IJsselmuiden 

Met pensioen Penningmeester 
Kolffstichting 

2013 
1 januari 
 
2016 
1 januari 

2015 
31 december 
 
2019 
31 december 

Dhr. drs. 
H. Zwart, 
Dalfsen 

(Interim) algemeen 
directeur/manager 
gemeente 

Plaatsvervangend  
lid fractie CDA 
Prov. Staten Overijssel 

2014 
1 april 
 
2017 
1 april 

2017 
31 maart 
 
2021 
31 maart 

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

Interim Regiomanager  

HRZu , Zutphen  

(5 maanden) 

 
Voorzitter Raad van 
Bestuur Nostram, 
Wageningen (Vast) 

Voorzitter Stichting 
Vrienden ‘t Kooiveen 

2013 
1 januari 
 
2017 
1 januari 

2016 
31 december 
 
2020 
31 december 

Dhr. G. van ’t Hul 
RA, 
Nunspeet 

Financieel Interim 
manager  
 

Penningmeester 
Stichting PECA 

2013 
1 januari 
 
2017 
1 januari 

2016 
31 december 
 
2020 
31 december 

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

Raad van Bestuur 
Zorginstelling Stichting 
Sprank 

Raad van Toezicht 
Dorcas (NGO) 
 

2016 
1 januari 

2019 
31 december 

 

 

Activiteiten van de Raad. 

De Raad heeft een intensief en goed jaar 2018 gehad. Hij heeft 7 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 4 commissies van de Raad (auditcommissie, commissie 

kwaliteit & veiligheid, remuneratiecommissie, vastgoedcommissie), het bijwonen van bijeenkomsten 

met medewerkers de zogeheten ‘Bakenbrede Coalitie’ (over dementie en toekomstige huisvesting 

De Voord), overleggen met de Ondernemingsraad, met de Centrale Cliëntenraad en met de 

Diaconale Adviesraad, het bijwonen van kerkdiensten op zondagen door de leden van de Raad.  

Er is een open, goede en constructieve 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 
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vergadering bij te praten aan de hand van een schriftelijke voortgangsrapportage over actuele 

onderwerpen. 

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): 

 Vastgoedontwikkelingen m.b.t. diverse locaties 

 Kwaliteit en veiligheid: speerpunten voor de commissie, reglement en werkwijze van de 

commissie, Kwaliteitsverslag 2017, Kwaliteitsplan 2018, Beelden van kwaliteit 

 Management rapportages over de 4 kwartalen  

 Ontwikkelingen in formatie-uitbreiding 

 Identiteit van Het Baken 

 Jaarverantwoording over 2017 (met notitie/advies van audit commissie) 

 Managementletter accountant 2018 

 Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 

 OGSM 2018 (OGSM = document dat handzaam overzicht geeft van organisatiedoelen, 

strategie en maatregelen die ingezet worden) 

 Voorbereiding zelfevaluatie 2018 

 Deelname aan een leergang/cursussen leden Raad 

 Vergaderplanning voor 2019 

 Inzet extra eenmalige financiële middelen van € 1,1 mln  

 Terugblik op ‘Bakenbrede Coalitie’ bijeenkomsten en deelname daaraan 

 Wijzigingen overlegstructuur met DAR 

 

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. 

 

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 (afzonderlijk) overleg gehad met: de Ondernemingsraad (OR) twee keer, 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 in 2018 twee werkbezoeken afgelegd aan de units van De Voord in Elburg. 

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. De zelfevaluatie over 2018 is 

om praktische redenen doorgeschoven naar begin 2019. Die zelfevaluatie vindt zonder de Bestuurder 

plaats. In voorbereidende zin is al wel over de zelfevaluatie gesproken (thematiek, etc). 
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Jaargesprek Bestuurder. 

Vanuit de werkgeversrol heeft een vertegenwoordiging van de Raad (voorzitter en vicevoorzitter) op 

15 maart 2018 het jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd met de Bestuurder. De Raad heeft op 

basis daarvan een verhoging van het jaarsalaris van de Bestuurder voor 2018 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, heel bewust 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 onder meer genomen: 

 Goedkeuring Treasury Statuut 

 Instellen van een vastgoedcommissie en reglement 

 Vaststelling wijziging van het Informatieprotocol 

 Goedkeuring Jaarverantwoording 2018 

 Goedkeuring OGSM 2019 

 Goedkeuring Begroting 2019  

 Goedkeuring besluiten inzake vastgoed, voor locaties Nunspeet en Hattem 

 Vaststelling klasseindeling in het kader van de Regeling bezoldigingsmaximum 

topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (en in verlengde daarvan het salaris van de Bestuurder 

en vergoeding van de Raad zelf) 

 Vaststelling reglement commissie kwaliteit & veiligheid  

 

 

5.3   CENTRALE CLIËNTENRAAD /  LOKALE CLIËNTENRADEN  
Niemand kiest er voor om naar het verpleeghuis of een revalidatiecentrum te gaan. Als je door 

omstandigheden genoodzaakt bent om in een woonzorgcentrum te gaan wonen, wat tref je dan 

aan? Moet je je aanpassen aan het regiem van de zorgorganisatie of is er sprake van een gastvrije en 

warme omgeving met lieve mensen die voor jou klaar staan? Mensen, die open staan voor jouw 

wensen en vragen? Die het oprecht belangrijk vinden, dat jij een goede en zinvolle dag hebt? Met 

leuke en zinvolle dingen om te doen, mooie gesprekken, lekker eten en een huiselijke sfeer om je 

heen, bijna als thuis. Gastvrij, ook voor de mensen die jou nabij willen zijn: familie, vrienden, 

kinderen en kleinkinderen. Zo gastvrij, dat ze het fijn vinden om op bezoek te komen en van 

betekenis te zijn, ook later, als je dat zelf misschien niet altijd meer beseft. 

 

Wat een verschil kan het zijn! 

Daar gaan we als leden van de Cliëntenraden van Het Baken voor. We komen bij elkaar om met de 

organisatie mee te denken over deze thema’s. En net als thuis gaat het onder meer over de heel 

eenvoudige huishoudelijke zaken, zoals de koffie, de schoonmaak en het eten. We vinden het 

belangrijk dat mensen kunnen kiezen. Soms is een lekkere pan soep koken op de groep mogelijk, of 

kunnen er pannenkoeken worden gebakken. Tegelijkertijd wil je ook kunnen kiezen voor een 
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gezonde en gevarieerde ‘tafeltje-dekje-maaltijd’ en natuurlijk is er nog de optie van het restaurant, 

waar je ook met familie of vrienden kunt genieten van de maaltijd en het samenzijn.  

Als Cliëntenraad hechten we er aan dat de verpleging, medische hulp, verzorging en behandeling 

100% op orde is. Waarbij ook wij weten, dat fouten maken menselijk is. Het is juist dan belangrijk, 

om deze situaties met medewerkers te bespreken en dat zij de mogelijkheid hebben om daarvan te 

leren. Ongeacht waar het fout ging, we vinden het belangrijk dat we onze vragen en opmerkingen 

goed kwijt kunnen, dat er wat mee wordt gedaan, en dat wij ons gehoord weten.  

 

We kijken vooruit  

De Cliëntenraden zijn geen klachtenbureau, zij denken met de organisatie mee over waar en hoe het 

beter kan. De Centrale Cliëntenraad vergadert tweemaandelijks in aanwezigheid van de bestuurder. 

Zij informeert ons over de doelen die Het Baken zich stelt, de voortgang van activiteiten, de 

financiën, personele inzet. Dat is uitgebreider dan alleen ‘meer handen aan het bed’. Goede 

ondersteuning, met bijvoorbeeld moderne hulpmiddelen, coaching door collega’s, betrokkenheid en 

inzet van informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) zijn minstens zo belangrijk. 

Bijvoorbeeld de inzet van psychologen als het gaat om onbegrepen gedrag. Of de inzet van 

medewerkers uit de ondersteunende diensten. Een breed spectrum waar lokale en centrale 

cliëntenraden mee bezig zijn.  

 

Werkwijze 

De Lokale Cliëntenraden (De Voord en Seewende/Klein Rhijnvis) vergaderen een keer per twee 

maanden, deze vergaderingen staan open voor belangstellende kandidaat-leden. Daarnaast 

organiseren de lokale raden periodiek open vergaderingen waarbij cliënten en bewoners, 

mantelzorgers en contactpersonen van harte welkom zijn. In 2018 heeft de lokale Cliëntenraad er 

voor gekozen om aan te schuiven bij familieavonden, die georganiseerd worden in De Hullen en 

Hoenwaard. We hopen dat er in 2019 weer een eigen lokale cliëntenraad functioneert voor de 

locaties De Hullen en Hoenwaard.  

Daarnaast heeft de Centrale Cliëntenraad overleg met de Raad van Toezicht en met het Zorgkantoor. 

De CCR denkt mee over de op handen zijnde renovaties en nieuwbouwprojecten. Waar mogelijk 

geven we gehoor te geven aan uitnodigingen voor themabijeenkomsten (Bakenbrede Coalities) die 

georganiseerd worden door Het Baken, of door het Netwerk voor Cliëntenraden in de Zorg. 

 

In het verslagjaar heeft de Centrale Cliëntenraad de volgende zaken met de bestuurder besproken: 

- Protocol Reiniging en Desinfectie 

- Inzet Verpleegkundige Dienst 

- Opstellen businesscase Renovatie De Voord 

- Uitbrengen bod zorglevering Hof van Blom 

- Herverdeling formatie huishouding De Voord en Seewende 

- Vaststellen visiedocument op herstel- en revalidatiezorg 

- Unitmanager Hoenwaard 

- Portefeuillehouders-overzicht MB 

- Strategisch opleidingsplan 

- Niet-rokenprotocol 

- Verbreden onderzoek community-coach 

- Sluiten hoofdingang in de nacht 
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- Ontwikkeltraject borgen community-coach 

- Commissie Bakenblauw – evaluatie toekomst 

- Naamgeving de Horst en De Waard 

- Proces Werving en Selectie 

- Jaarverantwoording 2017 

- Terugkoppeling taakopdracht ECD 

- Kwaliteitsjaarverslag 2017 

- Protocol preventie decubitus 

- Protocol Beleid Kwaliteit 

- Aanschaf nieuw zorgoproepsysteem De Voord en Seewende 

- Verzetten warme maaltijd Hoenwaard 

- Aanpassen cliëntkamers De Kade 

- Zorgcontractering WLZ 2019 / Kwaliteitsbudget 

- Protocol MDO 

- Naamgeving teams units Klein Rhijnvis en Hoenwaard 

- Voortgangsrapportage extramiddelen W&T 2018 

- Meldcode ouderenmishandeling 

- Cluster Bedrijfsvoering en Ondersteuning – wijziging 

- Afsluiten hoofdentree alle locaties 

- Concentratie zorgaanbod gemeente Nunspeet in locatie Seewende (advies) 

- Begroting 2019 (advies) 

- Notitie gastvrijheid 

- Organisatie vastgoed en huisvestingsvraagstukken 

- Kwaliteitsplan 2019 / formatie 

 

5.4  ONDERNEMINGSRAAD  

De ondernemingsraad wordt graag aan de voorkant betrokken bij ontwikkelingen in de organisatie. 

Deze medezeggenschapsvorm, in 2016 ontwikkeld, sluit goed aan bij de werkwijze van de organisatie 

waarbij beleidsontwikkeling in co-creatie ontstaat. We kunnen niet anders zeggen dan dat het een 

heel plezierige werkwijze is als processen vanaf het begin gevolgd kunnen worden, er vragen gesteld 

kunnen worden, medewerkers geraadpleegd kunnen worden, om vervolgens tijdens het proces al 

adviezen mee te kunnen geven. Het geven van advies in o.a. advies- en instemmingsaanvragen zijn 

door de wijze van betrokkenheid en samenwerken dan ook vaak niet meer dan een formaliteit. 

Deze werkwijze vraagt uiteraard wel dat de ondernemingsraad keuzes maakt welke processen te 

volgen en om welke reden of met welk doel. Dit is dan ook het thema geweest waarmee de 

ondernemingsraad in 2018 aan de slag is gegaan. Wij hebben de thema’s, afgeleid van het OGSM en 

de organisatieontwikkelingen, met behulp van de zogenoemde Eisenhower-matrix een plaats 

gegeven. Hiermee is in kaart gebracht welke thema’s de ondernemingsraad belangrijk vindt en 

waarom. Vervolgens is gespecificeerd per thema beschreven welke rol de ondernemingsraad in het 

proces inneemt.  

De ondernemingsraad werkt daarnaast met aandachtgebieden, te weten HR, Financiën en Arbo. 

Inmiddels hebben de leden in het aandachtsgebied Arbo en Financiën specifieke trainingen gevolgd 

gericht op het aandachtsveld. Het aandachtsgebied HR zoekt momenteel naar een passende training 

om in 2019 te gaan volgen. 
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Belangrijke thema’s die als rode draad door het jaar 2018 hebben gelopen zijn o.a.: 

- Organisatie ontwikkelingen / Ontwikkelingen binnen de communities; 

- De voorbereidingen renovatie locatie De Voord;  

- De diverse extra middelen (kwaliteitsplan en stimuleringsgelden) in het kader van de 

verpleeghuiszorg; 

- Implementatie Kanteling werktijden / Roosterprogramma Inplanning 

- Diverse Arbo-thema’s 

  

De OR heeft de bestuurder in 2018 geadviseerd over: 

15-02-2018 Begroting 2018 

19-07-2018 Herschikking vervallen functie medewerker personele planning 

15-11-2018 Implementatie nieuw zorgoproepsysteem en telefonie 

15-11-2018 Wijziging van het management bedrijfsvoering & ondersteuning 

12-12-2018 Concentratie zorgaanbod gemeente Nunspeet in locatie Seewende 

13-12-2018 Kwaliteitsplan 2019 + bijlage formatie 

19-12-2018 Begroting 2019 

19-12-2018 Protocol, drugs en medicatie 

 

Instemming werd door de ondernemingsraad verleend aan: 

18-01-2018 Toetreden tot de onafhankelijke klachtencommissie Signalis 

12-07-2018 RI&E en plan van aanpak 

19-07-2018 Protocol alcohol, drugs en medicatie 

 

2018 was ook het jaar van de OR-verkiezingen. OR verkiezingen vinden in Het Baken 1 keer per 4 jaar 

plaats. Twee van de drie medewerkers die in 2017 een leertraject zijn aangegaan in de 

ondernemingsraad zijn dusdanig enthousiast geraakt van het ondernemingsraadwerk, dat zij zich 

verkiesbaar hebben gesteld. De verkiezingen hebben plaatsgevonden in april 2018 en hebben er toe 

geleid dat de ondernemingsraad op dat moment weer voltallig werd.  

 

Eind 2018 kende de ondernemingsraad de volgende samenstelling: 

  

Naam lid Functie Functie binnen OR 

I. Vijge HR-adviseur leren & 

ontwikkelen 

Voorzitter 

P. Kulsdom Ergotherapeut Waarnemend voorzitter + 

Secretaris 

E. Mensink Applicatiebeheerder ECD Lid 

K. Sneller Verpleegkundige op afdeling De 

Kluut en in de Verpleegkundige 

dienst 

Lid 

A. Knevel Fysiotherapeut Lid  

N. Venus Communicatieadviseur Lid  

A. Polinder Community Coach Lid 

P. van Olst VIG Lid 
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Naam lid Functie Functie binnen OR 

M. ten Hove VIG Lid 

1 vacant - Lid 

1 vacant - Lid 

M. van de Pol Ambtelijk secretaris OR Ambtelijk secretaris  

 
6.  BEDRIJFSVOERING  

6.1  ORGANISATIE  

Het Baken wil laten zien, vanuit het besef en 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 goed 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.  

In dat verband hebben we een ambitiedriehoek geformuleerd en een watermerk voor onze 

organisatie vastgesteld.2 

Hiertoe 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 community-coaches zijn cruciaal in de 

community als coach voor het team en de leden van het team. Zij vormen de verbinding met de 

behandeldienst en kunnen overstijgend kijken naar zorg- en behandelingsprocessen. Daarnaast zijn 

zij de schakel naar de cliënt en zijn netwerk. Aan de opleiding en training van de community-coaches 

wordt voortdurend aandacht gegeven.  

De ondersteunende diensten ondersteunen en faciliteren 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 2018 is besloten om het management binnen de cluster Bedrijfsvoering en Ondersteuning te 

wijzigen. Een deel van de taakgebieden (HR, Beleid & Kwaliteit, PR & Communicatie) dat onder 

directe leiding stond van de clustermanager is in een separate unit ondergebracht met een eigen 

unitmanager. Hiermee kan de effectiviteit van de organisatie worden verbeterd en de toegenomen 

werklast in verband met de onderhanden vastgoeddossiers beter worden verdeeld.  

De formatie informele zorg (welzijn) is in 2018 tegen het licht gehouden. Deze was decentraal 

ingezet. Door organisatorische centralisatie is hier meer overzicht in te verwerven en kan 

organisatiebreed de verdeling over de separate units plaats vinden. Op basis van de 

                                                           
2
 Zie o.a. pag. 8 en 9 van het jaarverslag 2016 Zorgverlening Het Baken  



25 

 Jaarverantwoording 2018 (20190523) 

begrotingsafspraken was een hogere inzet mogelijk, dan feitelijk plaats vond. De formatie is tot het 

begrote niveau ingevuld. Samen met de cliënt en andere betrokkenen wordt op zoek gegaan naar 

wat de cliënt wenst en nodig heeft. Vanuit een duidelijke en eenduidige visie kan dit team de 

samenwerking, de wensen van cliënten en de uitvoering ervan aan elkaar smeden.  

 

6.2  MEDEWERKERS  

Onze medewerkers vormen met de mantelzorgers en vrijwilligers, in de zorg voor en begeleiding van 

onze cliënten, ons belangrijkste kapitaal. Dat kan niet genoeg worden benadrukt. Kwaliteit van 

medewerker genereert kwaliteit van zorg en maakt goed leven voor de cliënt mogelijk.  

De zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt worden ook door Het Baken gedeeld en ervaren. 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 in 2018 vol ingezet op werving van extra 

medewerkers, maar ook om de mogelijkheden van omscholing van helpenden naar Verzorgenden IG 

te benutten. De effecten waren in 2017 nog in mindere mate zichtbaar 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 recruiter te contracteren.  

Het werven en selecteren van medewerkers is belangrijk, maar het binden van medewerkers niet 

minder. De eerste weken zijn voor een medewerker cruciaal in de vraag of hij/zij voor een langere 

tijd bij de organisatie blijft werken. De inwerkperiode is daarmee van groot belang. Om die reden is 

het introductieproces onder de loep genomen door recent in dienst getreden medewerkers te 

interviewen over hun ervaringen, introductie-onderwerpen opnieuw te inventariseren en een plan 

op te stellen hoe hier adequaat invulling aan te geven. Het plan is vastgesteld en wordt inmiddels in 

uitvoering genomen. Daarnaast worden ook traineeshipprogramma’s voor jong-gediplomeerden en 

anderen, die daar behoefte aan hebben, aangeboden.  

De positie van verpleegkundigen op de communities, hun deskundigheidsniveau in aanmerking 

nemend, in relatie tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verpleegkundige dienst, is 

opnieuw bezien. Op basis van de rollen van de verpleegkundige zoals die omschreven staan in het 

beroepsprofiel zijn drie taakgebieden te onderscheiden: Acute zorg, dringende situatie, niet 

dringende situatie. Met name het taakgebied acute zorg is neergelegd bij een beperkt aantal 

verpleegkundigen (behorend tot de verpleegkundige dienst), omdat dit specifieke kennis vraagt. De 

taakgebieden dringende en niet dringende situatie zijn belegd bij de verpleegkundigen binnen de 

community. Een goede afstemming tussen de verpleegkundigen van de verpleegkundige dienst en de 

verpleegkundigen binnen de communities moet er voor zorgen dat er continuïteit van zorg is. Elke 

verpleegkundige wordt geacht in staat te zijn een goede verpleegkundige triage te doen en om 

klinisch te kunnen redeneren.  

Aandacht voor de arbeidsomstandigheden van medewerkers geven we prioriteit. In het vernieuwde 

en vastgestelde ARBO-beleid is beschreven hoe we systematisch werken aan goede 
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arbeidsomstandigheden voor medewerkers. Op basis daarvan is een dynamisch plan van aanpak 

opgesteld aansluitend bij de behoeften waarin prioriteiten gesteld zijn.  

In 2017 is een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd door het bureau Arbode. De rapportage 

daarover heeft in 2018 plaats gevonden. Daarop is een plan van aanpak met bepaling van prioriteiten 

op basis van de risico’s in samenspraak met de Ondernemingsraad opgesteld. Het plan van aanpak is 

goedgekeurd door Arbode. De Ondernemingsraad heeft met het plan van aanpak formeel ingestemd.  

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 en in 

uitvoering genomen.  

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. 

 

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. Met de 

invoering van een nieuwe roosterapplicatie in 2018 kon dit proces ook goed ondersteund worden. 

Zelfroostering is hierin een belangrijk uitgangspunt, waarin de individuele medewerker in 

samenspraak met zijn team komt tot een optimale planning van de werkzaamheden binnen de 

community. Voor een aantal medewerkers had de overgang naar zelfroostering gevolgen, omdat er 

nu geen centrale roostering meer plaats vindt. De personele gevolgen zijn via het hiervoor 

opgestelde herschikkingsplan opgevangen. Met een aantal medewerkers werd een 

beëindigingsovereenkomst gesloten.  

 

Aan het voorkomen en terugdringen van verzuim werd in 2018 specifiek aandacht besteed. Een laag 

verzuim heeft effect op de werkdruk, planning en personeelskosten. In vergelijking met de branche 

viel het verzuim in 2018 mee. Het voortschrijdend verzuimpercentage in 2018 kwam uit op 5,5% voor 

Het Baken. In de sector was dit na het 3e kwartaal 2018 7,08%. Naast aandacht voor preventie van 

verzuim wordt specifiek aandacht gegeven aan bepaalde groepen (b.v. tijdige begeleiding van 

medewerkers met kortdurend verzuim en voorkoming langdurig verzuim, verzuimgesprekken met 

frequent verzuimende medewerkers, op casusniveau worden de beïnvloedingsmogelijkheden benut.  
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Voor de werving en selectie van medewerkers is de voorbereiding van de digitalisering in uitvoering 

genomen. In dit proces worden rollen en verantwoordelijkheden in een duidelijke workflow geplaatst 

om een efficiënte vormgeving te realiseren, met een adequate afhandeling naar alle betrokkenen in 

het proces. Na afronding van het proces werving en selectie zal ook het proces in-, door- en 

uitstroom in uitvoering worden genomen. 

 

6.3  VRIJWILLIGERS 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 zorgverleners (de medewerkers die in loondienst zijn).  

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. Het team welzijn heeft in het creëren van deze verbinding een belangrijke 

taak.  

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.  

De vastgestelde taakopdracht om een stroomschema op te stellen van de cliënt-journey vanaf het 

moment, dat een cliënt bij Het Baken om zorg komt heeft veel tijd en aandacht gevergd, maar is 

gereed. Deze taakopdracht heeft tot doel om eenduidigheid in het proces te bewerkstelligen om de 

overgang naar het wonen in een 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  VRIENDENSTICHTING   

Zorgverlening Het Baken kent twee vriendenstichtingen. Van oudsher de Stichting Vrienden van De 

Hullen, die voordat Zorgcentrum De Hullen fuseerde tot Het Baken al bestond en in stand is gebleven 

gezien de nauwe betrokkenheid op het vervoer van cliënten woonachtig in Zorgcentrum De Hullen of 

die voor de dagbegeleiding daar komen. Daarnaast verzamelen zij middelen voor andere bijdragen 

ten gunste van de cliënten op De Hullen. 

Daarnaast is er de Stichting Vrienden van Het Baken, die het mogelijk maakt dat extra glans aan het 

leven bij Het Baken kan worden gegeven door voorzieningen mogelijk te maken, die niet uit de 

reguliere financieringsbronnen bekostigd worden. In samenspraak met deze stichting is afgesproken 

hoe met concrete projectaanvragen om te gaan. Met de stichting is ook afgesproken hoe met giften 

in het algemeen of voor specifieke projecten wordt omgegaan, zodat dit voor beide partijen en voor 

degene, die de gift doet, helder is. Wij waarderen de inzet van beide vriendenstichtingen zeer. Zij 

leveren een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van activiteiten of voorzieningen, die niet 

uit de reguliere bekostigingssystematiek voldaan kunnen worden. 
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6.5  PR  &  COMMUNICATIE  

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. Te denken valt aan de relatiekrant Bakenbreed (2x per jaar), 

Advertorials in de huis-aan-huisbladen van het werkgebied (4x per jaar), digitale nieuwsbrieven 

ingezet op basis van de actualiteit, de website, Facebook, Linkedin, Familienet, de Kabelkrant, 

brochures, flyers, folders, posters en free publicity. Specifiek voor nieuwe cliënten zijn er 

informatiemappen over praktische zaken bij (tijdelijk) verblijf in of begeleiding door Het Baken.  

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 

is dit social intranet live gegaan. Andere middelen, die worden ingezet zijn het personeelsmagazine, 

email, posters, informatieborden, de Baken Brede Coalitie, etc.  

De huidige huisstijl van Het Baken is in 2013 ontworpen. In de afgelopen jaren heeft Het Baken zich 

ontwikkeld en groei doorgemaakt en komen er in de komende jaren allerlei nieuwe ontwikkelingen 

bij, waarbij vooral de vastgoedontwikkelingen invloed zullen hebben. Aansluitend hierbij is het 

besluit genomen om de huisstijl te restylen, een professionaliseringsslag te maken en de website te 

vernieuwen. Dit gaat in 2019 voorbereid worden.  

 

6.6  VASTGOED  

Om een goed leven aan de cliënten te kunnen bieden is adequate huisvesting die voldoet aan de 

hedendaagse eisen, van belang. Om die reden is het vastgoed van Het Baken momenteel een 

belangrijk onderwerp.  

Het Baken heeft momenteel meerdere vastgoedvraagstukken onderhanden, die vragen om een 

goede overlegstructuur om de verbinding en samenhang tussen de afzonderlijke vraagstukken in 

beeld te houden. Hiervoor is een projectorganisatie gecreëerd bestaande uit een stuurgroep 

vastgoed en een projectgroep per locatie c.q. ontwikkeling.  

De Voord, Elburg 

De herontwikkeling/renovatie van locatie De Voord is een proces van lange adem. Voor de 

voorbereidingen van de herontwikkeling is een projectgroep met werkgroepen 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. Het programma van eisen is inmiddels 

vastgesteld, de uitwerking in een ontwerp is nu ter hand genomen. 

Parallel hieraan wordt de business-case voorbereid en het financieringsvraagstuk met onze 

bankrelaties besproken. Voor de beoogde uitbreiding van het gebouw is met de gemeente Elburg 

een overeenkomst gesloten ter verwerving van de extra benodigde grond.  
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Seewende, Nunspeet/ Klein Rhijnvis, Hulshorst 

Met betrekking tot de locatie Seewende, 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 februari 2020 wordt 

beëindigd. Tevens is het besluit genomen om de locatie Klein Rhijnvis te sluiten en de aldaar 

woonachtige cliënten te verhuizen naar de locatie Seewende. Klein Rhijnvis is in afstemming met het 

College Sanering Zorginstellingen ter verkoop aangeboden. De alternatieven voor de invulling van 

Seewende en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn, worden voorbereid.  

 

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.  

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. 

 

6.7  INFORMATIE &  AUTOMATISERING  

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, de Nederlandse Zorg Autoriteit en 

financiers is een goed georganiseerd verantwoordingsproces noodzakelijk. Adequate ICT kan dit 

ondersteunen.  

In relatie tot de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 

inwerking getreden op 25 mei 2018), die beoogt persoonsgegevens te beschermen, speelt een 

zorgvuldig gebruik van deze gegevens in onze applicaties en op andere wijze 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 data-lek voordoet. Bewustwording onder 

medewerkers van de omgang met persoonsgegevens vormt daarin een belangrijke schakel. In 

samenwerking met regionale zorgorganisaties Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Viattence, Driezorg en 

Zorgspectrum Het Zand is gezamenlijk tot aanstelling van de wettelijke vereiste functionaris 

gegevensbescherming over gegaan.  

Ter uitvoering van het I&A-beleid is in 2018 uitvoering gegeven aan de vervanging van de 

roosterapplicatie. De in gebruik zijnde roosterapplicatie was sterk verouderd. Eind 2018 waren 

zorgafdelingen operationeel in de nieuwe applicatie. Zelfroostering is daarbij in relatie tot 

zelforganisatie een belangrijk uitgangspunt. In het 1e kwartaal 2019 werken ook de ondersteunende 

units met de nieuwe applicatie. 



30 

 Jaarverantwoording 2018 (20190523) 

Ten aanzien van de applicatie voor het elektronisch cliënten dossier (ECD) is duidelijk dat vervanging 

noodzakelijk is, omdat de leverancier deze applicatie niet verder ontwikkelt. Hierbij wordt rekening 

gehouden met onder meer de nieuwe eisen ten aanzien van de vastgestelde outcome-doelen van 

het Informatieberaad Zorg om tot een duurzaam informatiestelsel te komen. Deze outcome-doelen 

zijn: 

a. Medicatieveiligheid 
b. Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) 
c. Overdracht gegevens cliënt/patiënt 
d. Eenmalig vastleggen en hergebruik 
 

In 2019 zal over de vervanging een besluit genomen gaan worden. 

Het documentbeheerssysteem is met de invoering van het social intranet gemoderniseerd. 

Documenten zijn daardoor voor medewerkers goed vindbaar en toegankelijk door middel van 

gemakkelijke zoekfuncties.  

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 ‘.  

De spraakvoorzieningen en zorgcommunicatie in De Voord en Seewende waren sterk verouderd en 

gaven een groot risico op uitval. Daarom is besloten om tot vervanging over te gaan. Er is gestart met 

de vervanging van het zorgoproepsysteem. Na een proefperiode van een aantal geselecteerde 

systemen is het besluit tot aankoop genomen en is de implementatie in het 1e kwartaal 2019 gestart. 

Hierbij zijn de medewerkers van de betreffende locaties betrokken.  

In samenhang met het zorgoproepsysteem is ook een aanbesteding voor de telefonie binnen Het 

Baken gestart om de verouderde toepassingen te vervangen. Vaste en mobiele telefonie worden 

daarmee geïntegreerd, de telefoniediensten worden afgenomen uit de cloud voor alle locaties van 

Het Baken. 

 

6.8  FINANCIËN  

Belangrijke informatie ten aanzien van de financiën is de ontwikkeling van resultaat, solvabiliteit, 

financiering en liquiditeit. Het inzicht in voorzieningen is eveneens van belang.  

6.8.1  VOOR Z IE NIN G EN  

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. 
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6.8.2  OND ER HOUD G EB OUW EN   

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. Gelet op hetgeen vermeld 

is met betrekking tot het vastgoed (onder 6.6) en in aanmerking nemend dat bij Het Baken jaarlijks 

een min of meer gelijk bedrag aan onderhoud in uitvoering genomen kan worden wordt deze 

voorziening dan ook niet langer zinvol geacht. In de jaarrekening 2018 is vrijval van de voorziening 

dan ook doorgevoerd. 

6.8.3  VOOR Z IE NIN G B E ËIN DI G IN G ARB EID S C ON TRACT EN  

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 van ontstaan van de verplichtingen en worden toekomstige jaren daarmee 

ontlast. In 2018 is deze voorziening verhoogd in verband met de verplichtingen jegens medewerkers 

als gevolg van de implementatie van de nieuwe roosterapplicatie.  

6.8.4  RESU LT AAT 2018 

De financiële positie van Het Baken ontwikkelt zich positief. Niet in het laatst door het resultaat van 

2018 ad € 2.768.313. Daarbij past nadrukkelijk de toelichting, dat dit resultaat voor ca. € 480.000 

onder meer is beïnvloed door een nagekomen opbrengst van 2016 en 2017. Daarnaast is een bedrag 

ad € 1.850.000 door lager dan begrote personeelskosten veroorzaakt, €118.000 door het later dan 

gepland in uitvoering nemen van investeringen, en € 570.000 vanwege lagere overige bedrijfskosten. 

6.8.5  SOLV ABI L ITE IT  

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 2018 weergegeven. 

 

Grafiek 1, ontwikkeling solvabiliteit 2009-2018 
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6.8.6  F I NANC I ERIN 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.  

Treasury heeft bij zorginstellingen de afgelopen jaren aan betekenis gewonnen. Met de voornemens 

inzake de vastgoeddossiers zijn belangrijke financieringstrajecten te verwachten en is een goede 

inbedding van de beheersmatige afspraken rond de treasury-functie van belang. In 2018 werd met 

goedkeuring van de Raad van Toezicht een Treasury-statuut vastgesteld.  

 
 
6.8.7  L I QUI DIT E IT  

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 2009-2018 
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7 RISICO ’S EN ONZEKERHEDEN  
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 Beheersing Kwantificering 

a. Medewerkers passend bij 
functies:  
Gezien de veranderingen in de 
zorg zullen er andere eisen aan 
medewerkers worden gesteld. 
Met de nadrukkelijker zichtbaar 
wordende krapte op de arbeids-
markt is het risico van tekorten in 
het personeel reëel. 

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 krijgt 
specifiek aandacht. 
 

p.m. 

b. Geriatrische Revalidatiezorg: 
Met betrekking tot dit onderwerp 
speelt met name de bedbezetting 
een rol en de wijze waarop de 
andere wijze van zorg 
(therapeutisch klimaat) wordt 
vorm gegeven. Concentratie van 
zorg vormt ook een risico in 
relatie tot de contractering door 
verzekeraars. 
 
 
 
 
Via het macrobeheersings-
instrument (MBI) kan achteraf 
worden bepaald, dat bepaalde 
productie niet wordt vergoed.  

Goede relatie onderhouden met 
aanleverende ziekenhuizen. 
Alertheid bij de inrichting van de 
zorg. Bewaking van de DBC-
trajecten. Flexibele inzet van 
medewerkers bij verminderde 
bedbezetting. Stakeholders en 
potentiële cliënten informeren 
over unieke mogelijkheden en 
kwaliteiten van Het Baken. 
Anticiperen op eventuele 
alternatieve benutting van de 
capaciteit door o.a. het gebouw 
hierop in te richten.  
Correctie van de vergoeding 
achteraf op basis van het MBI is 
niet te beïnvloeden. 

Met name de vaste kosten 
zijn niet op de korte 
termijn te beïnvloeden. 
Deze vormen het grootste 
risico. 

c. Kwaliteit vastgoed:  
De huisvesting van de cliënten 
vormt op termijn (vanaf 2020 bij 
vrije tarieven NHC) ook een 
aandachtspunt voor de 
zorginkoop door het zorgkantoor 
c.q. de zorgverzekeraars. 
 

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. 
Locatie Seewende wordt ook 
aangepast. Van de locatie Klein 
Rhijnvis wordt afscheid genomen. 
Een business-case voor alle 
vastgoedontwikkelingen is in 
voorbereiding. 

p.m. 
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Risico en omschrijving Beheersing Kwantificering 

d. Wachtlijsten/markt:  
Een onvoldoende bedbezetting 
vormt ook bij de WLZ een risico. 

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. 

p.m. 

e. Financiële eisen:  
Het is van belang om een goede 
solvabiliteit te hebben om 
financiering te kunnen 
aantrekken. De solvabiliteit moet 
worden verbeterd. 

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. En met succes. 

p.m. 

f. Overproductie: 
In de nacalculatorische opstelling 
van de productie is productie, 
geleverd boven de gemaakte 
afspraak, mogelijk niet verreken-
baar. Dit hangt af van de totale 
contracteerruimte. 

De nacalculatie 2018 biedt 
mogelijkheden tot vergoeding 
van overproductie. Mocht de 
hoogte van de definitieve 
herschikkingsafspraak niet 
toereikend zijn voor 2018, dan 
bestaat er in het NZa-traject, 
aansluitend op de nacalculatie, 
de mogelijkheid om alsnog de 
overproductie gefinancierd te 
krijgen , mits de contracteer-
ruimte dit mogelijk maakt. 

p.m. 

 

8 GEDRAGSCODES  
Het Baken heeft voor haar governance-documenten 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 

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. 
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9 INFORMATIE OVER MAATSCHAPPELIJKE 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 de mini-markt en het 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.  

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.  

 
10 INFORMATIE OVER ONDERZOEK EN ONTWIKKELING   
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, 

emeritus 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 2018 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 
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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. Inmiddels is 

besloten om het gedachtengoed van Beelden van Kwaliteit tot het DNA van Het Baken te maken.  

Het Baken participeerde 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. In 2018 is dit initiatief beëindigd. 

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. 

 

TOEKOMSTPARAGRAAF  

Op de goede weg …  

Terugkijkend op 2018 hebben we veel van onze wensen en verlangens in uitvoering kunnen nemen 

zoals we de afgelopen jaren hebben gedacht en voorbereid. En we realiseren ons dat het nooit 

helemaal af zal zijn. Iedere dag opnieuw doen zich nieuwe vraagstukken voor, vragen processen om 

keuzes, om stellingname of goed organiseren, zodat medewerkers zich ondersteund weten, en 

gefaciliteerd worden. De zorgsector is een dynamische wereld: voortdurend is alles en iedereen in 

beweging. Nieuwe inzichten, bevindingen en beeldvorming over wat er goed of niet goed gaat in de 

zorg: het schiet met de snelheid van het licht over ons netvlies en over het beeldscherm. Letterlijk en 

figuurlijk. De snelheid waarmee informatie zich verspreidt, verwachtingen creëert en ‘geframed’ 

wordt: het vraagt permanent om bewustwording, alertheid en waakzaamheid. In alle geledingen. 

Zomaar een mooie foto van een bewoner delen, omdat iemand zichtbaar geniet tijdens een 

bewonersvakantie: het kan niet zonder nadenken of het geoorloofd of passend is.  

Zorg voor kwetsbare mensen is zelf ook kwetsbaar, en weerloos, zoals alles van waarde weerloos is 

(Lucebert). Incidenten, die wij thuis in ons dagelijks leven meemaken zoals vallen: het kan iedereen 

overkomen. Maar in de context van de zorg voor kwetsbare ouderen krijgt dat vallen een andere, 

zware lading, roept vragen op en een suggestie alsof de zorg niet op orde zou zijn. De afgelopen jaren 

zien we regelmatig, dat er niet veel voor nodig is, om incidenten de beeldvorming in de media te 

laten bepalen. Die vervolgens de politiek oproepen om ferme uitspraken te doen en nieuwe 

regelgeving te eisen. Een steeds strakker net van regels, voorschriften, verplichtingen, toetsing en 

controle op naleving, dat zichzelf in stand houdt en uitdijt na ieder incident. Ondanks alle 

voornemens om regels te schrappen. Het betekent ook, dat een steeds groter deel van het 

zorgbudget niet aan zorg besteed wordt, waar het voor bedoeld was, maar aan administratie en aan 

de controle op de naleving van regels. Dat geeft toch te denken. Zeker in het licht van de krapte op 
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de arbeidsmarkt: hoe aantrekkelijk maken wij het werken in de zorg voor de komende generaties en 

voor toekomstige zorgmedewerkers?  

Van de medewerkers verwachten wij immers, dat zij niet alleen liefdevolle zorg geven, maar ook dat 

zij meneer de Wit en mevrouw de Vries persoonlijk kennen, en doen wat nodig is om hen een 

plezierige daginvulling te laten ervaren. Tegelijkertijd verwachten we ook dat zij alle voorschriften, 

protocollen op de juiste wijze toepassen en naleven. Het maakt de zorg voor kwetsbare mensen tot 

een wondere wereld, waar regelgeving schuurt met gezond verstand …  

We willen heel graag dat iedereen zich welkom voelt in de zorghuizen van Het Baken. Als bewoner, 

als gast, als vrijwilliger en medewerker. Die vrije toegankelijkheid en gastvrijheid is van grote waarde, 

maar maakt ons ook kwetsbaar. De erkenning van die kwetsbaarheid vraagt bij alle keuzes die we 

maken dat we voordelen en risico’s onder ogen zien en afwegen. Of het nu gaat om een nieuw 

‘zusteroproepsysteem’, camerabewaking of andere technologische hulpmiddelen.  

Het is de ambitie van Het Baken om zorg te maken, die zo goed is, dat wij onze eigen vader of 

moeder aan de medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen. Dit is misschien wel de hoogste 

kwaliteitseis die aan de zorg gesteld kan worden. Want voor degenen die ons lief zijn is alleen het 

beste goed genoeg.  

En als dan medewerkers van Het Baken zeggen: mijn vader of mijn moeder kan niet meer thuis 

wonen. Dat vind ik moeilijk te aanvaarden, maar het kan echt niet meer. Ondanks alles wat wij als 

kinderen en familie aan hulp en steun willen bieden. Maar nu het thuis echt niet meer gaat: dan wil 

ik erg graag dat mijn vader of mijn moeder hier in een van onze zorghuizen van Het Baken komt 

wonen. Want mijn collega’s zullen goed voor mijn vader of moeder zorgen.  

Dat dit nu gebeurt geeft vertrouwen in de toekomst. Dan weten we dat we als Zorgverlening Het 

Baken op de goede weg zijn.  

 

Silvia Timmer 

Bestuurder  
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Zorgverlening Het Baken

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 18.671.265 19.119.557

Totaal vaste activa 18.671.265 19.119.557

Vlottende activa

Voorraden 2 69 1.224

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 165.486 144.119

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 31.948 0

Debiteuren en overige vorderingen 5 1.050.244 807.526

Liquide middelen 6 11.655.417 9.077.790

Totaal vlottende activa 12.903.164 10.030.659

Totaal activa 31.574.429 29.150.216

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 91 91

Bestemmingsfondsen 10.396.043 7.627.730

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 10.396.134 7.627.821

Voorzieningen 8 860.248 768.429

Langlopende schulden (nog voor meer 9 16.132.281 16.882.585

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 261.537

Overige kortlopende schulden 10 4.185.766 3.609.844

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 4.185.766 3.871.381

Totaal passiva 31.574.429 29.150.216
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Zorgverlening Het Baken

1.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 13 27.207.207 26.322.662

Subsidies 14 289.658 244.087

Overige bedrijfsopbrengsten 15 930.097 883.516

Som der bedrijfsopbrengsten 28.426.962 27.450.266

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 18.579.608 17.722.971

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 1.309.897 1.267.404

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 18 40.944 18.756

Overige bedrijfskosten 19 5.169.995 4.966.124

Som der bedrijfslasten 25.100.444 23.975.255

BEDRIJFSRESULTAAT 3.326.518 3.475.011

Financiële baten en lasten 20 -558.205 -606.008

RESULTAAT BOEKJAAR 2.768.313 2.869.003

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve nieuwbouw/inventaris De Hullen -36.580 -36.680

Bestemmingsreserve transsitiebudget -28.570 100.000

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 2.833.463 2.805.683
2.768.313 2.869.003
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Zorgverlening Het Baken

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.326.518 3.475.011

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.309.897 1.267.404

- mutaties voorzieningen 91.819 166.198

1.401.715 1.433.602

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 1.155 376

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten -21.368 212.939

- vorderingen -242.718 127.336

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot -293.485 136.764

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 575.923 -1.677.923

19.507 -1.200.508

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.747.740 3.708.105

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest -558.205 -606.008

-558.205 -606.008

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.189.536 3.102.097

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -861.605 -805.877

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -861.605 -805.877

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -750.304 -750.304

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -750.304 -750.304

Mutatie geldmiddelen 2.577.627 1.545.916

Stand geldmiddelen per 1 januari 9.077.790 7.531.874

Stand geldmiddelen per 31 december 11.655.417 9.077.790

Mutatie geldmiddelen 2.577.627 1.545.916
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 

onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de 

balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 

een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de 

afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen 

begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet 

in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een 

belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle 

rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een 

derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. 

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het 

juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Zorgverlening Het Baken

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. 

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 topfuctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT). 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Zorgverlening Het Baken is statutair (en feitelijk) gevestigd te Elburg, op het adres Veldbloemenlaan 25 en is geregistreerd 

onder KvK-nummer 08137342.

De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van zorg op grond van de WLZ, GRZ en WMO en het behandel- en 

adviescentrum. 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

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.
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Stichting Zorgverlening Het Baken

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

materiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)

Onderhanden trajecten WMO

Liquide middelen

Onderhanden trajecten WMO 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.

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. 

Financiële instrumenten

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale kostprijs.

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.

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.

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.

Jaarrekening 2018

(20190523) 44



Stichting Zorgverlening Het Baken

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de 

eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het 

arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % 

gedurende het tweede jaar.

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.

De voorziening groot onderhoud valt vrij. Zie de toelichting in par. 6.8.2 van het jaarverslag. 

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%.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor 

belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het 

schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Voorziening beëindiging arbeidscontracten

De functie van medewerker personele planning is vervallen. De opgenomen voorziening is ter dekking van de incidentele 

kosten die hieruit voortvloeien. 

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.                                                                                                                                  
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1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

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.

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. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel 

toegepast.

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

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

1.4.4 Grondslagen van segmentering

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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. 

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter 

compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens 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 de financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de 

mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen. 

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. Per 1 januari 2015 gelden 

nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' 

dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 

dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In april 2019 bedroeg de dekkingsgraad 100,9%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 104,3%. Als de beleidsdekkingsgraad tot eind 2020 onder deze grens blijft, moet PFZW de  pensioenen 

verlagen”. 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.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 14.995.051 15.430.530

Machines en installaties 1.249.947 1.484.700

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.426.267 2.204.327

Totaal materiële vaste activa 18.671.265 19.119.557

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 19.119.557 19.581.084

Bij: investeringen 861.605 805.877

Af: afschrijvingen 1.309.897 1.267.404

Boekwaarde per 31 december 18.671.265 19.119.557

Toelichting:

2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Emballage 69 1.224

Totaal voorraden 69 1.224

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.
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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-18 31-dec-17

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 165.486 144.119

Totaal onderhanden werk 165.486 144.119

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2018

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

CVA 52.161 52.161

Overige diagnosen 113.325 113.325

Totaal (onderhanden werk) 165.486 0 0 165.486

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

t/m 2015 2016 2017 2018 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 35.224 -279.639 -17.122 -261.537

Financieringsverschil boekjaar 5.466 5.466

Correcties voorgaande jaren -162 162 0

Betalingen/ontvangsten 279.640 8.379 288.019

Subtotaal mutatie boekjaar -162 279.640 8.541 5.466 293.485

Saldo per 31 december 35.062 1 -8.581 5.466 31.948

Stadium van vaststelling (per erkenning): c b b a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-18 31-dec-17

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 31.948 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 261.537

31.948 -261.537

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 23.681.043 22.862.568

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 23.675.577 22.879.690

Totaal financieringsverschil 5.466 -17.122
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5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Vorderingen op debiteuren 213.292 106.319

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 465.503 232.441

Overige vorderingen:

Te vorderen DBC's 169.737 148.317

Nog te ontvangen bedragen 201.713 320.450

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.050.244 807.526

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Bankrekeningen 11.646.689 9.072.930

Kassen 8.728 4.860

Totaal liquide middelen 11.655.417 9.077.790

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-18 31-dec-17

€ €

Kapitaal 91 91

Bestemmingsfondsen 10.396.043 7.627.729

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 10.396.134 7.627.820

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Kapitaal 91 0 0 91

Totaal kapitaal 91 0 0 91

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

RAK Zorgverlening Het Baken 7.491.150 2.833.463 0 10.324.613

Reserve transitiebudget 100.000 -28.570 0 71.430

Reserve nieuwbouw De Hullen 36.580 -36.580 0 0

Totaal bestemmingsfondsen 7.627.730 2.768.313 0 10.396.043

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

- egalisatie onderhoud 50.255 0 50.255 0 0

- wachtgelden 25.326 0 12.082 0 13.245

- jubileumverplichtingen 280.612 30.181 17.097 0 293.696

- langdurig zieken 234.089 281.218 0 0 515.307

- beeindiging arbeidscontracten 178.147 38.000 121.198 56.949 38.000

Totaal voorzieningen 768.429 349.399 200.632 56.949 860.248

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 860.248

hiervan > 5 jaar

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-18 31-dec-17

€ €

Schulden aan banken 16.132.281 16.882.585

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 16.132.281 16.882.585

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 17.632.889 18.383.193

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 750.304 750.304

Stand per 31 december  16.882.585 17.632.889

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 750.304 750.304

Stand langlopende schulden per 31 december 16.132.281 16.882.585

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 750.304 750.304

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 16.132.281 16.882.585

hiervan > 5 jaar 13.131.065 13.881.369

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: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Crediteuren 382.548 363.417

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 750.304 750.304

Belastingen en premies sociale verzekeringen 323.705 307.451

Schulden terzake pensioenen 35.005 30.319

Nog te betalen salarissen 79.933 73.294

Nog te betalen kosten 999.324 509.430

Vakantiegeld 609.398 601.255

Vakantiedagen 1.005.549 974.375

Totaal overige kortlopende schulden 4.185.766 3.609.844

Toelichting:

In het kader van de beschikbaar gestelde ontwikkelgelden 2018-2019 is Het Baken aangewezen als kassier ten behoeve van 

ontwikkelplan thema 1 - "versterken van de keten". Verantwoording over de voortgang van het plan en besteding van het ontwikkelbudget 

zal in de loop van 2019 haar uitwerking krijgen in lijn met de afspraken die hiervoor gemaakt zijn in het plan van aanpak. 

De post vakantiedagen is aangepast aan het totaal van de ultimo 2018 te betalen kosten van het resterend verlof. Ter afwikkeling van de 

verplichtingen is het resterend deel ORT over verlof m.b.t. de jaren 2012-2016 afgeboekt (61.106). 
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11. Financiële instrumenten

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

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,-- exclusief BTW en kosten koper. 

Er zal bij het bereiken van definitieve overeenstemming een huurverplichting worden aangegaan voor Hof van Blom voor een periode van 

10 jaar met een totale verplichting van ca. € 3,3 mln.  De exacte ingangsdatum en de exacte bepaling van de verplichting is nog niet 

bekend. 

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan 

markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven 

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve 

hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik 

wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

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, effecten, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

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 in gebruik worden genomen voor de levering van intramurale zorg. De totaal ontvangen jaarhuur bedraagt €

93.457,05 (inclusief servicekosten). 

Verhuur kamers De Hullen (intern)

Sinds 2014 worden er 4 kamers verhuurd door Zorgverlening Het Baken. In 2017 zijn 3 appartementen uit de verhuur genomen, in 2018 is

nog 1 appartement uit de verhuur genomen. In de appartementen wordt nu intramurale zorg geleverd. De totaal ontvangen jaarhuur

bedraagt € 1.220,25.

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. Naar verwachting zal deze huur worden beëindigd per 1 maart 2020.  

Zekerheden

Door Het Baken is aan de Rabobank een zekerheid gesteld van € 9.500.000 met als onderpand `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.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar € 714.819,96

(op basis van het prijspeil 2018). De resterende looptijd van de huurcontracten is langer dan 5 jaar (zie 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 2018 € 9.210,73 per maand en van juli t/m december 2018 € 9.441,-- per maand. De

huurovereenkomst eindigt ultimo april 2024. In 2017 bedroeg de huurverplichting € 110.097,12.

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 2018 € 602.909,58 per jaar, is gebaseerd op de lineaire afschrijvingsmethode en daalt ieder jaar per 1 juli. In 2017 bedroeg de

huurverplichting  € 614.931,36.
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Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal

terreinen installaties uitrusting

€ € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 23.171.251 4.680.044 4.099.808 31.951.103

- cumulatieve herwaarderingen 0

- cumulatieve afschrijvingen 7.740.721 3.195.344 1.895.481 12.831.546

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 15.430.530 1.484.700 2.204.327 19.119.557

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 112.832 0 748.773 861.605

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 548.311 234.753 526.833 1.309.897

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 60.445 0 341.328 401.773

  .cumulatieve afschrijvingen 60.445 0 341.328 401.773

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -435.479 -234.753 221.940 -448.292

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 23.223.638 4.680.044 4.507.253 32.410.935

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 8.228.587 3.430.097 2.080.986 13.739.670

Boekwaarde per 31 december 2018 14.995.051 1.249.947 2.426.267 18.671.265

Afschrijvingspercentage 0%-10% 5%-10% 10%-33,33%
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BIJLAGE

1.7  Overzicht langlopende schulden ultimo 2018 

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Restschuld 

31 december 

2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank* 1-apr-99 907.560 40 hypothecair 4,38% 499.158 0 22.689 476.469 363.024 20 Lineair 22.689 pos hyp. Clausule/pandrecht

Rabobank 1-apr-07 4.200.000 40 hypothecair 1,70% 3.071.250 0 105.000 2.966.250 2.441.250 28 Lineair 105.000 pos hyp. Clausule/pandrecht

ING 1-sep-03 11.500.000 40 hypothecair 3,60% 7.762.500 0 287.500 7.475.000 6.037.500 24 Lineair 287.500 pos hyp. Clausule/pandrecht

ING 1-sep-03 2.200.000 40 hypothecair 3,60% 1.485.000 0 55.000 1.430.000 1.155.000 24 Lineair 55.000 pos hyp. Clausule/pandrecht

ING 1-jan-05 2.000.000 30 hypothecair 3,60% 1.249.985 0 66.668 1.183.317 849.977 16 Lineair 66.668 pos hyp. Clausule/pandrecht

ING 25-mei-05 1.701.676 30 hypothecair 3,40% 992.643 0 56.723 935.920 652.305 16 Lineair 56.723 pos hyp. Clausule/pandrecht

ING 1-okt-05 1.692.222 30 hypothecair 3,40% 997.353 0 56.724 940.629 657.009 16 Lineair 56.724 pos hyp. Clausule/pandrecht

ING 1-okt-13 2.000.000 10 hypothecair 3,18% 1.575.000 0 100.000 1.475.000 975.000 5 Lineair 100.000 pos hyp. Clausule/pandrecht

Totaal 17.632.889 0 750.304 16.882.585 13.131.065 750.304

* Deze lening is ultimo maart 2019 geheel afgelost.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2018 2017

De specificatie is als volgt: € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 23.760.116 22.862.568

Opbrengst subsidieregeling extramural behandeling 8.913 10.759

Opbrengsten Wmo 201.504 319.828

Opbrengst subsidieregeling 1e lijns verblijf 361.150 281.016

Opbrengst verpleeggelden GRZ 2.378.424 2.259.945

Overige zorgprestaties 497.100 588.546

Totaal 27.207.207 26.322.662

Toelichting:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige Rijkssubsidies 67.638 79.951

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 222.020 164.136

Totaal 289.658 244.087

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige dienstverlening 192.377 137.938

Huuropbrengsten 505.198 528.774

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

Overige opbrengsten 232.523 216.804

Totaal 930.097 883.516

De post overige subsidies bestaat voor het grootste gedeelte uit de pilot dagbesteding van de gemeente Elburg, 

In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg is € 113.833 aan overproductie 2018 niet meegenomen. 

De overproductie van 2016 (€ 279.640) en 2017 (€ 199.433) is hier nu in meegenomen.

subsidie voor het WOC  en voor praktijkleren. 
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 14.181.487 13.512.665

Sociale lasten 1.887.315 1.865.995

Pensioenpremies 1.120.602 1.056.933

Andere personeelskosten:

Andere personeelskosten 546.549 442.835

Subtotaal 17.735.953 16.878.428

Personeel niet in loondienst 843.655 844.543

Totaal personeelskosten 18.579.608 17.722.971

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

Verpleeghuis 334 316

Verzorgingshuis 22 24

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 356 340

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 1.309.897 1.267.404

Totaal afschrijvingen 1.309.897 1.267.404
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Mw. Drs. R. M. de Ruijter ( SO) 40.944 18.756

Totaal 40.944 18.756

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.850.790 1.781.767

Algemene kosten 1.051.652 870.648

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 720.562 632.965

Onderhoud en energiekosten 678.507 423.217

Huur en leasing 716.311 726.140

Dotaties en vrijval voorzieningen 152.172 531.387

Totaal overige bedrijfskosten 5.169.995 4.966.124
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentelasten -558.205 -606.008

Subtotaal financiële lasten -558.205 -606.008

Totaal financiële baten en lasten -558.205 -606.008
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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 2018 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 02-05-2019.

De raad van toezicht van de Stichting Zorgverlening Het Baken heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering 

van 23-05-2019.

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. W.G.

Mevrouw drs. S.C.D. Timmer (bestuurder) De heer H. Foekens (voorzitter)

W.G. W.G.

Mevrouw drs. A. Westerduin-de Jong De heer G. van 't Hul RA

W.G. W.G.

De heer drs. R.J.A. van Doorn De heer drs. H. Zwart
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1.8 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Functiegegevens

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 

maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1 Mevr. drs S.C.D. Timmer

De WNT is van toepassing op Zorgverlening Het Baken. Het voor Zorgverlening Het Baken toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 

151.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 9 en klasse III.

1,0

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0

116.821

Beloningen betaalbaar op termijn 11.502

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Functiegegevens bestuurder

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 112.614

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000

123.825

Beloningen betaalbaar op termijn 11.211

Totale bezoldiging 123.825

Subtotaal

Totale bezoldiging 128.323

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Bedragen x € 1 Mevr. drs S.C.D. Timmer

Dienstbetrekking? ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 151.000

Bezoldiging

Subtotaal 128.323

Dienstbetrekking? ja
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Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 14.600

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01-2017 t/m 31-12-2017 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Bezoldiging
Totale bezoldiging 7.173 7.173

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - - -

Totale bezoldiging 11.766 9.030 9.030

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.650 15.100 15.100

Bezoldiging 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 Dhr. H. Foekens Mevr. Drs. A. Westerduin- de Jong Dhr. drs. R.J.A. van Doorn

01-01-2018 t/m 31-12-2018 01-01-2018 t/m 31-12-2018 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Lid

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01-2018 t/m 31-12-2018 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Functiegegevens Lid Lid

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600

Bedragen x € 1 Dhr. H. Foekens Mevr. Drs. A. Westerduin- de Jong Dhr. drs. R.J.A. van Doorn

Dhr. drs H. Zwart

Functiegegevens 

Bezoldiging
Totale bezoldiging 9.223 7.173 7.173

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 10.854 9.030

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01-2017 t/m 31-12-2017 01-01-2018 t/m 31-12-2018 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Bedragen x € 1 Dhr. G. van 't Hul RA

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

15.100 15.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - -

Voorzitter Lid

Functiegegevens Lid Lid

N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

Bedragen x € 1 Dhr. G. van 't Hul RA Dhr. drs H. Zwart
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2. OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

In de statuten is geen bepaling opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
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 2018 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de resultatenrekening over 2018; 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 2018 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 assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
   



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 het jaarverslag;  
 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond van de 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. 
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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. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

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

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

 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; 
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 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, 27 mei 2019 
 
Hoogachtend, 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
w.g. 
 
Drs. J.S. Terlingen RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




