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1. Voorwoord Raad van Bestuur
Het jaar 2021 ligt achter ons. Met dit jaarverslag leggen we graag verantwoording af over ons
handelen en onze resultaten. De verwachting dat we Covid achter ons zouden laten, zoals verwoord
in het jaarverslag 2020, is helaas geen waarheid geworden… Het jaar kende na een relatief rustige
zomerperiode toch nog 2 flinke besmettingsgolven. Bij de laatste in november/december werden 40
bewoners en ca 60 medewerkers besmet. Gelukkig dat mede dankzij zo voorzichtig mogelijk werken
en het vaccineren niet nog meer mensen besmet raakten en het ziekteverloop veel milder was dan in
de eerste golf. Ook had het gevolgen voor de instroom van bewoners en revalidatie-cliënten. Tijdens
de uitbraak konden we op de betreffende units niet opnemen en geen bewoners huisvesten.
Ook het voornemen dat we de informele zorg samen met de medewerkers, familie en vrijwilligers
verder wilden vormgeven kwam niet van de grond. De richtlijnen voor bezoek vanuit de overheid
boden nauwelijks ruimte voor dit proces. Het digitaal beeld-vergaderen is voor veel ouderen (80+)
nog geen gemeengoed. We zien daarom uit naar het moment waarop we elkaar weer meer fysiek
kunnen ontmoeten. We bespeuren een tendens dat de opvatting over en de kracht van het virus een
andere (mildere) risicotaxatie met zich meebrengt. Dit gaat ons helpen in de volgende stap naar
fysieke ontmoeting en het meer delen van de zorg en welzijn met naasten en vrijwilligers.
Het gaat ons ook helpen om elkaar als collega’s in de ondersteunende diensten weer te ontmoeten
en tot meer balans te komen tussen thuiswerken en op locatie. De plek waar we geïnspireerd
worden door dagelijkse ontmoetingen met medewerkers, bewoners en hun naasten.
Ondanks de Covid-situatie is er enorm veel gerealiseerd waarover u in dit jaarverslag en ons aparte
kwaliteitsverslag het nodige kunt lezen. Een paar voorbeelden zijn de invoering van ons nieuwe
electronische cliëntendossier (Ysis en ONS), de start van de vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang,
het vieren van 25 jaar Het Baken met mooie kleinschalige activiteiten in de communities en een
jubileumcongres, de realisatie van nieuwbouw in Hattem, de oplevering van de gerenoveerde locatie
in Nunspeet, reflectie door middel van Beelden van Kwaliteit en ga zo maar door. Een diepe buiging
voor alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt en iedere dag zo goed mogelijk vorm
gegeven hebben aan professionele en liefdevolle zorg en behandeling. Ook grote waardering voor
het geduld van alle bewoners, naasten en vrijwilligers die, gegeven de situatie, er met elkaar toch iets
waardevols van hebben gemaakt.
Wij werden opnieuw bevestigd dat lang niet alles ‘maakbaar’ is en er grote betekenis zit in het kleine,
de aandacht en wederkerige ontmoeting van mens tot mens. Het Baken heeft vanuit haar traditie de
christelijke identiteit als inspiratiebron. Onze medewerkers gaven ook afgelopen jaar samen gestalte
aan de missie ‘waardig leven’ en ‘vertrouwd en dichtbij’. Deze belangrijke uitgangspunten hopen wij
ook in 2022 weer samen met bewoners, naasten en medewerkers inhoud te geven!

Wilfred Juurlink, bestuurder
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2. Inleiding
“Met behoud van het goede, gaan we ons richten op de toekomst. Omdat de toekomst altijd weer
(verder) verandert, maken we plannen voor de komende vijf jaar: hoe gaan we de komende jaren
verder met elkaar en maken we samen, met behoud van wat er staat, van Het Baken een nog betere
organisatie, midden in de Veluwse samenleving?”. Dit citaat uit de meerjarenstrategie 2020-2025 ligt
ten grondslag aan het handelen van de organisatie bij de vormgeving van onze plannen en de
uitvoering daarvan. Een deel van de uitvoering van de meerjarenstrategie 2020-2025 en de gemaakte
plannen vond in 2021 plaats. Dit jaarverslag geeft de weerslag van de uitgevoerde plannen.

3. Doelstelling
Missie
Samen werken wij aan ‘Waardig Leven’. De ander (h)erkennen in wie hij is en in wederkerigheid
helpen hier invulling aan te geven. Om onze missie te verwezenlijken zijn wij een organisatie met de
volgende leidende principes:
 De stem van de cliënt is leidend.
 Vertrouwd en dichtbij (bij elkaar en bij onze cliënten, vanuit ons hoofd, ons hart en onze
handen).
 Eigenaarschap (we nemen onze verantwoordelijkheid).
 Oplossingsgericht (we denken in mogelijkheden, gebruiken onze talenten en die van elkaar).
 Lef (om te doen wat gedaan moet worden en uit te leggen wat mogelijk is).

Visie
Het Baken is dé flexibele organisatie op de Noord-Veluwe met expertise van oudere mensen die een
intensieve zorg- of behandelvraag hebben. We creëren samen met de cliënt/ bewoner en diens
naasten meerwaarde voor leven en welbevinden voor ouderen vanuit eigen regie en positieve
gezondheid. Zo maken wij het mogelijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of
van huis uit gewend zijn. Wij verlenen zorg die zó goed is, dat wij onze eigen vader of moeder aan de
medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen.
Vanuit onze visie zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten/(kern)waarden vastgesteld:
 Onze bewoners/cliënten kunnen bij ons het leven leiden dat ze van huis uit gewend zijn.
 Onze medewerkers geven het beste van zichzelf, ze zijn deskundig en nemen hun
verantwoordelijkheid. Onze medewerkers handelen en denken vanuit onze missie en visie.
Regels en afspraken moeten hen daarbij helpen, niet belemmeren.
 We zijn toekomstbestendig en in alle opzichten (financieel, personeel, kwaliteit van zorg)
gezond.
 We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door een groeiend aantal ouderen met
een complexe zorgvraag, hulp te bieden.

Kernactiviteiten
Zoals onder de visie verwoord richt Zorgverlening Het Baken zich op de zorg voor ouderen. Wij
geloven dat onze cliënten, een goed en zinvol leven willen leiden in de samenleving. Ons
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uitgangspunt is dat we de zorg, ondersteuning en behandeling zoveel mogelijk aansluitend op de
behoefte van de cliënt verlenen. Dit doen we middels:
• Woonvormen, met behandeling.
• Gespecialiseerde behandeling met kortdurend verblijf
• Crisisopvang
• dagbegeleiding
In 2021 hebben we onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zorg en behandeling geboden aan cliënten
in onze woonvormen De Voord, Seewende, De Hullen en De Hoenwaard. Op onze locatie De Voord
boden we Geriatrische Revalidatiezorg, Eerste lijnsverblijf en crisiszorg aan. Dagbeleiding was
mogelijk vanuit de locaties De Voord, Seewende en De Hullen. Vanuit deze locaties is er ook het 1e
lijnsaanbod in de (ambulante) behandeling.

25 jaar Het Baken
In 2021 werd stil gestaan bij het 25-jarig jubileum van Het Baken c.q. haar rechtsvoorgangers. In de
loop van het jaar werd al stil gestaan bij het 25-jarig dienstverband van meerdere medewerkers, die
vanaf de eerste jaren betrokken zijn geweest bij de organisatie. Daarnaast werd er in de communities
met kleinschalige activiteiten bij het jubileum stil gestaan. Op 4 november 2021 vond het
jubileumcongres met medewerkers en samenwerkingspartners plaats in Veluvine te Nunspeet,
weliswaar in beperkte vorm fysiek te bezoeken, maar on-line was deelname ook mogelijk. Er was tijd
om te vieren, te herdenken en inspireren.

Vooruitblik 2022
In 2022 wordt het woon-, behandelings- en begeleidingsaanbod gecontinueerd. Met het
zorgkantoor, de zorgvezekeraars en gemeenten zijn daarvoor contracten gesloten. Daarbij zijn we
blij, dat we in Hattem het aanbod wonen met behandeling mogelijk kunnen maken op onze nieuwe
locatie Hoenwaard, met de uitbreiding van het aantal cliënten van 15 naar 32, alsmede (ambulante)
behandeling vanuit deze locatie kunnen bieden. Ook wordt nog onderzocht of dagbegeleiding in
aanvulling op het aanbod wat er al is in Hattem toegevoegde waarde heeft. Daarnaast wordt er
stevig ingezet op de voorbereiding van de nieuwbouwplannen voor locatie De Voord in Elburg.
In 2022 gaan we het kleinschalig werken evalueren (reorganisatie 2014) en de organisatiestructuur
onder de loep nemen. De wereld is zo veranderd dat we willen onderzoeken wat de meest
doelmatige structuur en cultuur is om wendbaar te zijn en hoe we kunnen inspelen op vraagstukken
rondom de arbeidsmarkt, vastgoed, de effecten van de pandemie, ICT/zorgtechnologie, innovatie en
duurzaamheid.

4. Corona
Het onderwerp corona stond net als in 2020 regelmatig op de agenda en hield ons wekelijks bezig.
We zijn dankbaar, dat onder cliënten het aantal besmettingen relatief laag is gebleven. Onder
medewerkers was er met regelmaat sprake van een besmetting en waren de gevolgen voor de
diensten als gevolg van quarantainemaatregelen regelmatig voelbaar. De medewerkers toonden
grote bereidheid om met elkaar de diensten steeds weer op te lossen. Een groot compliment voor
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hen! Helaas is er ook een aantal medewerkers dat de gevolgen van long-covid ondervindt en nog niet
of beperkt inzetbaar is.
In januari 2021 stelden we een afschalingsplan op om, afhankelijk van de fase waarin we als
organisatie geraakten, ook te kunnen afschalen als binnen de eigen organisatie het aantal
besmettingen c.q. de uitval onder medewerkers daarom vroeg en om eventueel capaciteit vrij te
spelen indien op last van de directeur publieke gezondheid aan de regio medewerkers zouden
moeten worden afgestaan in het kader van de zorg op een regionale Covid-afdeling.
Waar mogelijk is gebruik gemaakt van de door zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeente geboden
compensatieregelingen.

5. Kwaliteit
Over de voorgenomen verbeterpunten van het kwaliteitsplan 2021 is in het kwaliteitsverslag 2021
uitgebreid verslag gedaan.

Identiteit
Veel van onze bewoners en cliënten hebben een protestants-christelijke achtergrond. Deze
identiteit is ook voor Het Baken de inspiratiebron.
De beoogde uitbreiding in fte binnen de vakgroep geestelijke verzorging is gerealiseerd. Vanwege
Corona lag bij de geestelijk verzorgers de nadruk op individuele gesprekken met cliënten. Door
gebruik te maken van technische mogelijkheden (65 online uitzendingen ‘Zingen doet je goed’) was
er ook bij het vervallen van de zondagse diensten en de zanguurtjes een programma voor de
cliënten.
Het moreel beraad is opgestart. Hierin worden morele en ethische vraagstukken besproken, waar
medewerkers tegenaan lopen en met behulp van begeleiders met elkaar aan de orde stellen.

Audits en interne onderzoeken
De audit voor de ISO-certificering was in twee delen geknipt en richtte zich in het eerste deel op de
organisatie van zorg rondom corona. Het tweede deel van de audit heeft in september
plaatsgevonden en daarbij lag de focus op de implementatie van het nieuwe ECD, welzijn, revalidatie
en de voortgang op de openstaande bevindingen . De certificerende instelling heeft een positieve
beoordeling gegeven.

Klachten/meldingen
In verband met de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd)kunnen cliënten/vertegenwoordigers
specifieke klachten met betrekking tot de Wzd bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
Het Baken heeft zich hiervoor aangesloten bij het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR).
Voor de niet-Wzd-gerelateerde klachten van cliënten is er een intern vertrouwenspersoon. De
cliëntvertrouwenspersoon maakt jaarlijks een geanonimiseerd verslag ten behoeve van de Raad
van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad.
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6. Medewerkers
Kwaliteitsbudget
De in 2021 in te zetten formatie is toegenomen vanwege de extra mogelijkheden via de opbouw in
het kwaliteitsbudget.

Werving en behoud medewerkers
De werving en selectie van medewerkers voor de organisatie is in de krappe arbeidsmarkt een
belangrijk onderwerp gebleven. Er is veel aandacht uitgegaan naar een actieve werving van
medewerkers via diverse kanalen op de verschillende functies. Het aanbod op de functies in de
dagelijkse zorg is niet groot.
Tijdelijk niet vervulde functies en ook in geval van verzuim worden niet- ingevulde diensten door de
inhuur van uitzendkrachten en ZZP-ers bezet. In de zomermaanden werd ruim 500 uur/maand
ingezet vanuit tijdelijke inhuur. In het 3e en 4e kwartaal liep dit terug tot ca. 300 uur/maand ivm inzet
uitzendkrachten /tijdelijke inhuur.
De werving van medewerkers is belangrijk, het behoud van medewerkers zo mogelijk nog
belangrijker. In dat verband hebben we in 2021 een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd
om punten waarin medewerkers verbeteringen in hun werk nodig vinden in beeld te krijgen, maar
ook waar zij trots op zijn. Verbeterpunten worden in de teamoverleggen aan de orde gesteld hoe
daaraan invulling te geven. Onderwerpen, waar medewerkers trots op zijn worden gedeeld in de
organisatie, opdat anderen daar ook hun voordeel mee kunnen doen.
Met ondersteuning van ontwikkeltrajecten ontstaan er voor medewerkers ook mogelijkheden om
hun talenten in andere functies binnen de organisatie in te zetten en soms ook daarbuiten.

Functiehuis
In 2021 is een aanvang gemaakt met een 1,5 tot 2 jaar durend traject aangaande het functiehuis.
Hiermee kunnen de functies beschreven worden vanuit samenhang en opbouw en minder ad hoc.
Ook kan er een aanpassing plaats vinden op de ontwikkelingen in de functies binnen de organisatie
bijvoorbeeld in het gebruik van digitale applicaties. Een actueel functiehuis ondersteunt in het goed
op elkaar aansluiten van functies.

Zorgbonus
In 2021 werd voor de medewerkers van Het Baken een zorgbonus aangevraagd en toegekend. Op
grond van de ingekomen aanvragen en het beschikbare budget werd deze uiteindelijk door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaald op € 285 per medewerker. De zorgbonus is
in december 2021 betaald aan de medewerkers.

Verzuim
In vergelijking met de landelijke gemiddelden, scoorde Het Baken in de afgelopen jaren relatief laag
op het ziekteverzuim. In januari schoorden we op het voortschrijdend ziekteverzuim (bezien over 12
maanden) net boven 6% , maar vanaf oktober was een sterke stijging waar te nemen tot 7% in
december 2021. De sterke uitval in verband met corona was hier debet aan.
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Verzuimpercentages over de afgelopen 13 maanden
11,0%
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%

Verzuimpercentage

6,0%

Voortschrijdend verzuimpercentage

5,0%

Verzuimnorm

4,0%
3,0%

Scholing/deskundigheidsbevordering
Het vorm en inhoud geven aan scholingen, voorzover dat niet on-line kon, heeft vertraging
opgelopen. Fysieke bijeenkomsten waren in het algemeen onwenselijk ter voorkoming van
besmettingen onder medewerkers en daarmee uitval in de roosters.
Ter ondersteuning van inzicht in te volgen/gevolgde opleidingen van medewerkers werd in 2021 het
Leer- en managementsysteem Minerva ingevoerd. Hierin kunnen de vereisten en de bekwaamheden
voor en door medewerkers en managers worden ingezien en bewaakt.
In 2021 is na voorafgaande advisering door de medische vakgroep en de vakgroep psychologie een
Scholingsplan onbegrepen gedrag in samenhang met het borgen van kennis en vaardigheden
omtrent dementie en de Wet zorg en dwang voorbereid. Met een mix van interne en externe
deskundigen gaat deze scholing in 2022 vorm gegeven worden.
Het aanbieden van opleidingsplekken aan helpenden (niveau 2) is in 2021 hervat, nadat een aantal
jaren geleden besloten was alleen nog tot niveau 3 op te leiden. Vacatures zijn steeds moeilijker te
vervullen. Gemotiveerde medewerkers die tot helpende opgeleid willen worden en goed inzetbaar
zijn in de zorgpraktijk willen we graag deze mogelijkheid bieden.
Medewerkers huishouding, gastvrouwen en andere medewerkers zonder opleiding en ervaring in de
zorg kunnen deelnemen aan een ADL-scholing om daarmee extra ondersteuning in de communities
te kunnen bieden. Het is van meerwaarde voor de community en komt ook tegemoet aan de
ontwikkelbehoefte van de medewerker zelf.

Externe vertrouwenspersoon
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.
Het Baken is sinds 1 januari 2021 aangesloten bij Arboned voor de externe vertrouwenspersoon ten
behoeve van medewerkers. In 2021 is er één hulpvraag bij de externe vertrouwenspersoon aan de
orde gesteld. Na het consult kon de melder ermee verder.
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7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Duurzaamheid
Binnen Het Baken wordt aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen ondermeer invulling
gegeven door duurzaamheidstoepassingen waar mogelijk te realiseren. In de aanpassing op de
natuurlijke momenten danwel op momenten, dat op basis van de terugverdientijd vervanging door
duurzame oplossingen aanbevolen is, wordt in onze gebouwen hierin voorzien, er is aandacht voor
verandering van gebruikersgedrag bijvoorbeeld door de verwarming laag te zetten als een ruimte
niet in gebruik is, het efficiënt inzetten van klimaatinstallaties en apparaten, en het toepassen van
energiebesparende technieken.
In locatie Hoenwaard te Hattem en Seewende in Nunspeet is in de uitvoering van de
renovatie/nieuwbouw zoveel mogelijk gebruik van gemaakt van de toe te passen mogelijkheden.
Door in locatie De Voord af te zien van renovatie met beperkte verduurzamingsmogelijkheden en
voor nieuwbouw te gaan wordt het maximaal haalbare ook hierin nagestreefd.
Het thuiswerken is in de niet-locatiegebonden functies als gevolg van corona in ruime mate van de
grond gekomen en op basis van verricht onderzoek wordt dit ook gewaardeerd door medewerkers.
Gemiddeld wordt er in de ondersteunende functies ca. 50% thuis gewerkt. Het is blijvend, omdat het
past bij de aard van de werkzaamheden en ook voordelen voor de medewerker met zich brengt. Het
thuiswerken heeft positieve invloed op de CO2-uitstoot doordat aanzienlijk minder autoverkeer
nodig is.
Bewustwording van het gebruik van papier of digitale opslag van informatie, duurzame inkoop, welk
voedsel wordt bereid, voorkoming van waste zijn toegepaste middelen om duurzaam te zijn. In de
contractbesprekingen met leveranciers zijn deze elementen meegenomen.

Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie door mensen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben wordt bevorderd. 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.
Daarnaast streven we naar een open en duurzame relatie met onze cliënten, hun naasten, de
medewerkers, vrijwilligers, stakeholders, c.a.
Vanwege corona is dat met een aantal partijen, die we gebruikelijk ontmoetten, ook in 2021
nauwelijks mogelijk geweest. Te denken is aan de dagbesteding voor Philadelphia, het Alzheimer
Trefpunt, de mini-markt en het naai- en herstelcafé in De Hullen, het wijkbuffet voor 55+-ers in De
Voord, de buurtmoestuin bij De Voord. Hopelijk kunnen deze mogelijkheden in 2022 weer worden
gebruikt.

Niet-rokenbeleid
Per 1 juli 2021 werd het landelijke niet-rokenbeleid van kracht. Het Baken stimuleert een gezonde
leefstijl en geeft uitvoering aan deze regelgeving door het creëren van een balans tussen veilig
wonen, veilig werken en leven, zoveel mogelijk zoals je dat thuis gewend bent. Er geldt in de
gebouwen een rookverbod. Buiten mag op aangewezen plaatsen gerookt worden.
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8. Onderzoek en ontwikkeling
Beelden van Kwaliteit community
Op 1 november 2019 hebben zes organisaties de Beelden van Kwaliteit Community opgericht. Vier
organisaties uit de sector van mensen met beperkingen: Odion, SIG, Raphaëlstichting en EsDeGe
Reigersdaal en twee uit de ouderenzorg: Viattence en Het Baken.
Deze zes organisaties hebben afgesproken verantwoordelijk te willen zijn voor het voortzetten,
borgen en verder ontwikkelen van het gedachtengoed en de methodiek van Beelden van Kwaliteit,
zoals ontwikkeld door Hans Reinders en Lydia Helwig-Nazarowa. Er is geconstateerd dat om het
gedachtengoed effectief te laten zijn in de organisatie doorontwikkeling moet plaatsvinden naar een
compacter model en verschillende toepassingsvormen. Een aanzet daartoe is in 2020 gegeven en is
in 2021 verder gebracht. Inmiddels zijn de concepten voor de formalisering in een stichting en de
formele overdracht van het gedachtengoed Beelden van Kwaliteit van Ethics, Culture & Governance
BV (ECG) gereed. In2022 vindt de afhandeling plaats.

Electronisch cliëntendossier
In 2020 was al de keuze gemaakt om ter vervanging van het bestaande electronische cliëntendossier
(ECD) voor revalidatie en behandeling gebruik te gaan maken van Ysis (Gerimedica) en voor de
langdurige zorg, eerste lijnsverblijf en zorg onder de WMO van ONS (Nedap). De implementatie
werd vanwege corona uitgesteld naar 2021. In twee fases werden vervolgens deze applicaties
succesvol geïmplementeerd. De koppeling van beide dossiers, noodzakelijk voor goede en
zorgvuldige afstemming tussen zorg en behandeling als het gaat om het welzijn van de individuele
cliënt én voor het genereren van Bakenbrede data, ten behoeve van analyse en ontwikkeling,
verdient het komende jaar aandacht.
De beheerorganisatie is opgezet maar vraagt nog extra aandacht voor een goede borging van de
processen.

Zorgtechnologie
Met de wetenschap, dat zorgtechnologie in toenemende mate toegepast gaat worden in de
organisatie en het juiste gebruik door medewerkers van deze technologie zo mogelijk nog
belangrijker is, zijn in de organisatie een viertal digicoaches aangesteld, om medewerkers te
ondersteunen in hun digitale vaardigheden. Super-users van applicaties zijn in staat om gebruikers
van specifieke toepassingen te helpen in het goede gebruik van de applicatie.
In dit verband heeft Het Baken ook het voornemen geuit om zich te verbinden aan de Technologie &
Zorgacademie IJssel-Vecht (TZA). In 2022 is dit voornemen geconcretiseerd. Medewerkers van Het
Baken kunnen zich informeren over de mogelijkheden die de TZA biedt voor de toepassing van
zorgtechnologie en ervaringen opdoen met het gebruik daarvan. Daarnaast kan er gebruik worden
gemaakt van de uitleenservice.
Inmiddels loopt een opdracht tot het ontwikkelen van een visie op welke wijze Het Baken in de
komende jaren wil omgaan met zorgtechnologie en wat de bijbehorende doelen zijn.

Werkplek van de toekomst
De ontwikkelingen in het kader van technologie-toepassingen en ook het thuis werken noodzaken
steeds meer om na te denken over de werkplek van de toekomst. De werkplek zal steeds
nadrukkelijker een digitale inrichting gaan kennen. Daarom is een onderzoek gedaan naar de
behoeften terzake bij verschillende typen medewerkers in de organisatie, is het veilig inloggen met
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two-factor-authenticatie vorm gegeven en wordt momenteel onderzocht welke faciliteiten nodig
zijn. De in gebruik zijnde Office-applicatie gaat vervangen worden door Microsoft 365. Op welke
wijze dit georganiseerd wordt is onderwerp van verdiepend onderzoek.

9. Juridische en organisatiestructuur
Zorgverlening Het Baken kent de stichting als rechtsvorm. De stichting wordt geleid door haar
bestuurder, de medezeggenschap door cliënten en medewerkers is vorm gegeven door een
Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De
verslagen van de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht zijn onder paragraaf 12 en 13
opgenomen.

10. 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 Raad van Bestuur is conform de Wet Normering Topinkomens.
Naam en leeftijd
Dhr. W.F.J.M. Juurlink MA
(geb. 13-05-1961)

Beroep / Hoofdfunctie
Raad van Bestuur

(Relevante) Nevenfuncties
- lid zorgnetwerk ChristenUnie
(adviesorgaan fractie Tweede
Kamer)
- lid bestuurlijk overleg regiovisie
VVT Zwolle e.o. en Noordwest
Veluwe.
- lid Raad van Toezicht Educare

11. Middelen
Vastgoed
Klein Rhijnvis
De locatie Klein Rhijnvis werd op basis van de gesloten overeenkomst in 2021 geleverd aan
Doenershout te Hilversum, die WLZ-erkende zorg levert voor jongeren en hen een basis biedt voor
actieve deelname aan de maatschappij.
Hoenwaard
Eind 2021 werd de locatie Hoenwaard, Hof van Blom te Hattem opgeleverd, waarmee er een locatie
voor Het Baken met zorg en behandeling voor 32 psycho-geriatrische cliënten beschikbaar kwam. In
januari 2022 verhuisden de 15 bewoners van de verpleegafdeling Hoenwaard in locatie De Bongerd.
Voor de cliënten in locatie De Hoenwaard biedt hun nieuwe onderkomen meer rust op de
woongroep, omdat het om kleinere communities gaat, een sfeervolle omgeving in de directe
nabijheid van de kern.
De nieuwe locatie biedt tevens mogelijkheden voor eerste lijnsbehandeling en biedt 22 werkplekken
voor onze medewerkers. De Stichting Welzijn Hattem huurt op drie dagdelen per week een deel van
de locatie om de wijkfunctie voor ouderen te faciliteren.
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De Voord
Locatie De Voord is als oudste locatie van Zorgverlening Het Baken toe aan een grote renovatie c.q.
vervanging, omdat de cliëntenhuisvesting niet meer beantwoordt aan de huidige te stellen en
gestelde eisen. Ook de technische installaties zijn verouderd en toe aan vervanging. De optelsom van
bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, waarbij met name ook het
duurzaamheidsaspect een belangrijke rol speelde hebben er toe geleid, dat eind 2020 een
herijkingsproces in gang is gezet op basis van financiële en technische overwegingen, alsook een
zichtbaar worden zich wijzigende visie op de contractering van zorg en wonen.
Dit proces heeft in 2021 geleid tot het besluit om van de renovatieplannen af te zien en voor
nieuwbouw op de locatie te gaan. De uitwerking van dit scenario is in samenwerking met
vertegenwoordigers van de cliëntenraad, ondernemingsraad en medewerkers vanuit de organisatie
in uitvoering genomen.
Seewende
Na de renovatie in 2020 is in 2021 de tuin rondom de locatie heringericht om deze beter toegankelijk
te maken voor de cliënten en meer gebruiksmogelijkheden te bieden en zijn er nog plannen
uitgewerkt voor de entree van de locatie om deze beter geschikt te maken voor gastvrije ontvangst
van bezoekers.
De Hullen
Ter voldoening aan een huisvesting passend bij de zorgbehoefte van de cliënten is voor community
Oldhorst in locatie De Hullen een plan ontwikkeld om de huidige huiskamer te vergroten, zodat er
plaats is voor alle cliënten.
Ook in community Rustenburg is een huiskamer te realiseren in een van de appartementen.
Het verlies aan capaciteit als gevolg van deze voorgenomen verbouwing wordt gecompenseerd door
een appartement op community Oldhorst te splitsen.
De plannen worden afgestemd met de gebouweigenaar.

Financiën
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiële kengetallen weergegeven.
Jaar
2019
2020
2021

Resultaat boekjaar
€ 1.616.144
€ 2.617.128
€ 1.327.037

Solvabiliteit
37,2%
40,8%
44,8%

Current Ratio Rendement
2,9%
5,2%
2,2%
7,6%
1,6%
3,8%

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft inzicht in welke mate Het Baken aan haar verplichtingen jegens haar
schuldeisers kan voldoen; ofwel wat blijft er over als al het vreemd vermogen aan Het Baken wordt
onttrokken. De solvabiliteit wordt bepaald door het eigen vermogen te delen op het totale
vermogen. Het branchegemiddelde en de gangbare norm is 20-25%. De goede solvabiliteit geeft een
gunstig vooruitzicht in relatie tot de te financieren nieuwbouw van locatie De Voord.
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Current ratio
Om de liquiditeitspositie te meten hanteert Het Baken de current ratio. Dit kengetal geeft de mate
weer waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden
betaald. De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de vlottende
passiva. Een gezonde current ratio bedraagt minimaal 1,0.
Rendement
Het rendement wordt bepaald door het resultaat in een boekjaar te delen op de totale
bedrijfsopbrengsten (de omzet).
Het resultaat lijkt erg hoog en de vraag kan snel rijzen of de middelen dan wel juist zijn ingezet. Het
antwoord hierop is, dat het resultaat vooral in de vastgoedexploitatie is gerealiseerd en ook nodig is
om de omvangrijke nieuwbouwplannen van de locatie De Voord mogelijk te maken.
Het in de begroting 2021 geraamde resultaat bedroeg € 1.869.000.
Het genormaliseerde resultaat 2021 komt uit op € 1.870.000

12. Risicoparagraaf
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
1. Softe risico’s
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 arbeidsmarkt is het risico van tekorten in
het personeel reëel.

Beheersing

Kwantificering

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. Op recruiting van
medewerkers is/wordt extra
inzet gepleegd. Het boeien en
binden van medewerkers krijgt
specifiek aandacht. Bij
daadwerkelijke tekorten worden
ook uitzendkrachten, zzp-ers
ingezet.

Meerkosten (t.o.v.
vacatureruimte) inzet zzpers/uitzendkrachten tussen
€ 50.000 - € 200.000.

b. De impact van COVID-19 in
2021 op de organisatie is groot
zoals ook is toegelicht in dit
jaarverslag. Ook in 2022 zal
COVID-19, in ieder geval tot aan
de zomermaanden, een impact
hebben op medewerkers en
bedrijfsvoering en zullen de
cliënten en bewoners deze
impact ervaren. Het lijkt er op,

Door actieve beoordeling van de
situatie, afstemming met de regio
en adequate opvolging van
landelijke maatregelen en
vervolgens snel te acteren en
maatregelen in uitvoering te
nemen ter beperking van
verspreiding en om
mogelijkheden te creëren voor
noodzakelijke opvang.

De omvang van de impact
van de Coronacrisis op
financiële resultaten is
moeilijk in te schatten. De
duur en intensiteit van de
maatregelen is daarin
bepalend.
In een doemscenario zou
een verlies van omzet GRZ
gedurende 6 maanden
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Risico en omschrijving
dat er in afnemende mate
consequenties voor de
zorgverlening van worden
ondervonden, gezien de
vaccinatiestatus onder
medewerkers en bewoners.
Wel is sprake van achterstallig
“onderhoud” bij onder meer
opleiding van medewerkers,
maar ook de sociale contacten
tussen medewerkers onderling
en medewerkers, bewoners en
hun verwanten. Hieraan zal de
komende tijd extra aandacht
worden besteed.
Daarnaast is er de impact van
long-covid, waar een aantal
medewerkers mee te maken
heeft en dat tot langdurig
verzuim leidt.

Beheersing
Binnen de regelgeving wordt
gebruik gemaakt van de
compensatie die is aangeboden.
Indien nodig wordt de brancheorganisatie ingeschakeld om bij
onlosbare meningsverschillen tot
overeenstemming te komen.

Vanuit financieel perspectief is de
impact in 2021 beperkt door de
verschillende compensatieregelingen. Deze regelingen zijn voor
2022 deels verlengd zodat ook in
2022, per saldo, geen grote
financiële impact wordt verwacht.
Het risico bestaat dat bij de
eindafrekening nog discussie kan
ontstaan over een deel van de
verantwoorde compensatie
bedragen.

c. Toekomstige tariefsdruk
Er is een dip in het communitymodel door afwezigheid van
naasten en vrijwilligers (inzet
informele zorg). De vraag is
komen alle vrijwilligers wel
terug? Voelen naasten zich vrij en
veilig om (weer) intensief bij te
dragen in de zorg van hun

Onderhouden van contact, geven
van goede informatie en
aandacht aan familie . Zodra het
weer kan het concept gastvrije
zorg weer een ‘boost geven’ en
ontwikkelen van nieuwe vormen
van participatie.

Kwantificering
voor de helft van de
capaciteit ca. € 600.000 in
kunnen houden.
Voor de 1e lijnsbehandeling zou de
terugval in behandeling ca.
€ 70.000 betekenen. In de
WLZ kan door overlijden
van cliënten een
onvoldoende herbezetting
i.v.m. het Coronavirus tot
omzetverlies lijden. Per dag
per bed in elk geval een
verlies van ca. € 35 in het
kader van de NHC-/NICvergoeding . Daarnaast
wordt de zzp-vergoeding
niet ontvangen.
Daartegenover worden
zoveel mogelijk
medewerkers uit gepland
en variabele kosten niet
gemaakt. Een verlies van
grofweg € 125/dag is
daarop te nemen. Voor elk
onbezet bed gedurende
gemiddeld 3 maanden
bedraagt het omzetverlies
ca. € 13.000. Stel dat er 10
onbezette bedden zouden
zijn, dan is er rekening te
houden met een verlies
van ca € 130.000.
Bij een stijging van het
ziekteverzuim heeft dat
effect op de loonkosten
i.v.m. vervanging. Deze
kosten laten zich vanwege
de onbekendheid met de
omvang niet inschatten
Op het moment dat er
tariefsdruk ontstaat zal het
kwaliteitskader neerwaarts
worden bijgesteld. Met
adequate inzet van
zorgtechnologie en
informele zorg zal de
kwaliteit beter op peil
gehouden kunnen worden.
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Risico en omschrijving
geliefde die bij Het Baken woont?

2. Harde risico’s
a. 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 macro-beheersingsinstrument (MBI) kan achteraf
worden bepaald, dat bepaalde
productie niet wordt vergoed.
b. Kwaliteit vastgoed:
De huisvesting van de cliënten
vormt op termijn (mogelijk vanaf
2023 bij vrije tarieven NHC) ook
een aandachtspunt voor de
zorginkoop door het zorgkantoor
c.q. de zorgverzekeraars.

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

d. Financiële eisen:

Beheersing

Kwantificering

Goede relatie onderhouden met
aanleverende ziekenhuizen.
Alertheid bij de inrichting van de
zorg. Bewaking van de DBCtrajecten. 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.

Met name de vaste kosten
zijn niet op de korte
termijn te beïnvloeden.
Deze vormen het grootste
risico.
Kosten leegstand per bed
op basis van WLZ-norm
NHC/NIC ca. € 35/dag.

Correctie van de vergoeding
achteraf op basis van het MBI is
niet te beïnvloeden.
Door het vastgoed aan de
kwalitatief geldende eisen aan te
passen kan hierin worden
voorzien. Via de in 2020
vastgestelde Businesscase
renovatie vastgoed Zorgverlening
Het Baken zijn de financiële
mogelijkheden in kaart gebracht.
Voor locatie De Voord is
nieuwbouw in voorbereiding.
Locatie Seewende is inmiddels
aangepast. Van de locatie Klein
Rhijnvis is afscheid genomen.
Locatie Hoenwaard is naar de
mogelijkheden binnen het plan
geoptimaliseerd.
In locatie De Hullen is ook een
aanpassing voorzien.
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.
Anticiperen op ontwikkeling
vraag en aanbod.
Jaarlijks moet er een positief

Opbrengst NHC/NIC op
basis van tariefspercentage
100% in 2022 € 4.336.000.
Verlaging per procent
€ 43.360.

Vooral zich uitend in niet
bezet zijn bedden
capaciteit. Per bed ca.
€ 35/dag.

Negatieve ontwikkeling
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Risico en omschrijving
Het is van belang om een goede
solvabiliteit te hebben om
financiering te kunnen
aantrekken. De solvabiliteit moet
op orde zijn.

e. Overproductie:
In de nacalculatorische opstelling
van de productie WLZ is
productie, geleverd boven de
gemaakte afspraak, mogelijk niet
verrekenbaar. Dit hangt af van de
totale contracteerruimte, die nog
beschikbaar is.

Beheersing
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.
De nacalculatie 2021 biedt
mogelijkheden tot vergoeding
van overproductie. De hoogte
van de definitieve
herschikkingsafspraak is niet
toereikend voor 2021
(overproductie €658K) De
overproductie is niet onder de
opbrengsten verantwoord. Er
bestaat in het NZa-traject,
aansluitend op de nacalculatie,
de mogelijkheid om alsnog de
overproductie gefinancierd te
krijgen , mits de
contracteerruimte dit mogelijk
maakt.

Kwantificering
solvabiliteit heeft vooral
gevolgen voor de
uitvoering van de
businesscase vastgoed.

Afhankelijk van
beschikbare
contracteerruimte (wat is
er elders niet gerealiseerd
c.q. niet gecontracteerd).
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13. Verslaglegging medezeggenschapsorganen
Ondernemingsraad
Inleiding
Met dit jaarverslag wil de Ondernemingsraad van Het Baken iedereen die als medewerker van Het
Baken tot de achterban van de OR behoort, informeren over de belangrijkste OR-gebeurtenissen van
2021.
De OR ontvangt graag uw reactie op dit jaarverslag. Uiteraard kunt u vragen stellen of uw mening
geven via het e-mailadres ondernemingsraad@zorgverlening-hetbaken.nl.

Behandelde onderwerpen
De ondernemingsraad heeft de bestuurder in 2021 geadviseerd over:
 Functieomschrijving managers zorg en directeuren
 Aanschaf smartphones tbv 2FA
 Jaarrekening 2020
 Inzet extern adviseur tbv unit Ondersteuning
 Invulling functie 1e geneeskundige
 Herijking/nieuwbouw De Voord
 Huisvesting kantoren Hoenwaard
 Begroting 2020
Instemming werd door de ondernemingsraad verleend aan:
 Invulling rol preventiemedewerker
 Beleid plaatsongebonden werken
 Medewerkertevredenheidsonderzoek
 Protocol stagevergoeding
 Klachtencommissie Signalis
 Aanpassing rookbeleid
 Warme maaltijdbereiding
 Contract arbodienst
Verdere onderwerpen waarover de ondernemingsraad is geïnformeerd zijn onder andere:
 Inzet technische dienst
 Afschalingsplan ivm Corona
 Verschoven diensten
 Balansbudget
 Elektronisch cliëntendossier
 Project positionering verpleegkundigen
 Uitbreiding opnamebeleid intake
 Opleidingsplekken helpenden
 Deelname Technologie en Zorgacademie IJssel-Vecht (TZA)
 Verbinding tussen medewerkers en met de organisatie
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De successen van de OR
De ondernemingsraad ziet haar betrokkenheid en kritische blik rond de ontwikkeling bij het beleid
plaatsongebonden werken als een van de successen in 2021. Datzelfde geldt voor de betrokkenheid
en kritische input en advies bij het vraagstuk over verschoven diensten, het BalansBudget en de
Regeling 45 jaar.
Bij het Bakenbrede meerjarige medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is de ondernemingsraad
nauw betrokken (geweest) en ook de nauwe betrokkenheid bij alle bouw- en verbouwplannen is een
van de sterke punten van het afgelopen jaar.
Veel van deze onderwerpen lopen nog door in 2022. Dat geldt zeker voor het vraagstuk over de
Warme Maaltijdbereiding / -verstrekking (decentraal koken), waar de ondernemingsraad de plannen
scherp volgt.
Een ander onderwerp dat bij de ondernemingsraad hoog op de aandachtspuntenlijst staat is Corona
en de impact hiervan op de medewerkers
Tot slot heeft de ondernemingsraad sinds maart 2021 weer een vaste ambtelijk secretaris.
Samenstelling
Eind 2021 kende de ondernemingsraad de volgende samenstelling:
Naam lid
Ina Vijge
Paula Kulsdom
Edith Mensink
Marja ten Hove
Kornelia Sneller
Naomi Venus
Aaltje Timmerman
4 vacatures
Marianne Mulder

Functie
HR-adviseur leren &
ontwikkelen
Ergotherapeut
Medisch secretariaat
Verzorgende IG op de Waard
Verpleegkundige in de
Verpleegkundige dienst
Communicatieadviseur
Verzorgende IG op de
dagbegeleiding in De Hullen

Functie binnen OR
Voorzitter

Ambtelijk secretaris OR

Ambtelijk secretaris (maartdec)

Waarnemend voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Trainee (eind juni-dec)

In 2022 staan er verkiezingen gepland. De OR hoopt dat de vacatures dan ingevuld worden.
Aandachtsvelden
De OR werkt met de aandachtsvelden Arbo, HR en financieel. Het aandachtsveld Arbo vergadert één
keer in de twee weken. Eén keer in de zes weken sluiten de preventiemedewerkers aan bij dit
overleg. Met de preventiemedewerkers is dit jaar onder andere gesproken over de RIE.
Aandachtsveld HR heeft periodiek overleg met de een HR-adviseur of de manager HR. De leden van
aandachtsveld financieel bespreken de kwartaalrapportages, de jaarrekening en de begroting.
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Leden van de ondernemingsraad hebben zitting in diverse werkgroepen. Enkele voorbeelden hiervan
zijn het MTO, functiehuis, werkplek van de toekomst en de projectorganisatie modernisering De
Voord. Door de deelname in de werkgroepen zijn we aan de voorkant betrokken bij de
ontwikkelingen binnen de organisatie. Hierdoor kan de OR al in een vroegtijdig stadium een beeld
vormen, vragen stellen en input leveren.

Vergaderingen
De ondernemingsraad vergadert één keer in de 2 weken en één keer in de 4 weken is er een
overlegvergadering met de bestuurder. Bij deze overlegvergadering schuift ook de manager
Ondersteuning aan. In de overlegvergadering ontvangt de ondernemingsraad informatie over zaken
die spelen binnen de organisatie en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Advies- en
instemmingsaanvragen over voorgenomen besluiten worden ook besproken in deze vergadering. De
ondernemingsraad kan hierbij ook wijzigingen aandragen die nog nodig zijn om in te kunnen
stemmen met een voorgenomen besluit. Vaak zijn in het voortraject alle zaken al aan de orde
gekomen, zodat de instemmings- en adviesaanvragen snel afgehandeld kunnen worden.
Vooruitblik
Verkiezingen
Zoals eerder benoemd, staan er voor 2022 verkiezingen op de agenda. Bij voldoende kandidaten
zullen deze plaatsvinden van 28 tot en met 30 maart. Er is deze keer voor gekozen om gebruik te
maken van de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Om iedereen voldoende tijd te geven zijn of
haar stem uit te brengen, is deze mogelijkheid er gedurende 3 dagen.
Speerpunten 2021-2025
Tijdens de OR 2-daagse is dit jaar een aanzet gegeven om speerpunten voor de komende jaren te
benoemen. Deze speerpunten zijn gekozen aan de hand van de meerjarenstrategie van Zorgverlening
Het Baken 2020-2025.
De speerpunten die de ondernemingsraad heeft benoemd, zijn de arbeidsmarkt, het thema ‘(h)erken
wie ik ben’, het vastgoed en de werkprocessen. Deze aspecten zijn leidend bij de onderwerpen die
aan bod komen bij bijvoorbeeld een advies- of instemmingsverzoek.

Centrale cliëntenraad
Samenstelling en werkwijze
Lange tijd was bij de diverse cliëntenraden van Het Baken sprake van onderbezetting. Zodanig, dat in
2020 door Het Baken is besloten om extern leden voor de Centrale Clientenraad (CCR) te gaan
werven. Resultaat is dat we sinds begin 2021 op vrijwel volle sterkte functioneren. In elke gemeente
waar Het Baken actief is, zijn onze leden betrokken bij de bewoners en de locaties.
In de zomer kwam een speciale nieuwsbrief uit, waarin de 'oude' en nieuwe leden zich hebben
voorgesteld en inmiddels hebben zij hun sporen al verdiend. Want ga maar na. Deze mensen
moesten in Corona-tijd zich proberen in te leven en in te lezen; ze maakten veelal virtueel kennis met
elkaar, maar ook met de managers van de diverse locaties en afdelingen en werden tegelijkertijd
geacht te kunnen adviseren en waar nodig in te stemmen met het voorgestelde beleid.
Toch is het gelukt om op een heel plezierige manier met elkaar kennis te maken en een nieuwe start
te maken, dankzij de inzet en goede wil van de 'oude en nieuwe leden'.
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Aan het einde van het jaar bestond de CCR uit onderstaande leden:
Voor De Hoenwaard Hattem: Anneke Stelwagen en Kees van Heuveln
Voor De Hullen Oldebroek: Chris van Tilborg
Voor De Voord Elburg: Rijk van de Poll, Tom Lebrechthausen en Harriet Huenestein
Voor Seewende Nunspeet: Bea ten Harkel.
Onafhankelijk voorzitter van de CCR is Lyda Sneevliet, Elburg
Ondersteuning
Marsha van Loo ondersteunt de CCR naar volle tevredenheid als ambtelijk secretaris. Zij verzorgt de
agenda's, stuurt documenten en berichten door, zodat de leden maximaal en tijdig geïnformeerd
worden over ontwikkelingen. Helaas was dit jaar wel heel vaak nodig ook, gelet op het feit dat we als
CCR voortdurend op de hoogte werden gehouden van de noodzakelijke maatregelen wegens Corona.
Bij tijd en wijle ontvingen we vrijwel dagelijks de berichten van besmettingen, sluiting van afdelingen
en steeds weer de oproepen om ons allen toch vooral aan de maatregelen te houden.
Daarnaast werd de voorzitter van de CCR door de bestuurder waar nodig ook separaat op de hoogte
gesteld van en betrokken bij de te nemen noodzakelijke maatregelen. Heel fijn, dat we op die manier
toch dichtbij gehouden werden door de organisatie!
Advies- en instemmingsrecht van de CCR
Toch kreeg het meer reguliere werk van de CCR gelukkig ook de nodige ruimte in de vergaderingen
en zeker ook bij de voorbereiding daarvan: ingestemd werd met het Kwaliteitsplan 2021, het
samenwerkingsconvenant klachtencommissie Signalis en de invulling van de functie Geneeskundig
specialist. Ook de vacature geestelijke verzorging werd met instemming van de CCR opengesteld en
ingevuld. Daarnaast kreeg het gewijzigde opnamebeleid, het aangepaste rookbeleid en het voorstel
rond de besluitvorming warme maaltijdbereiding de instemming van de cliëntenraad.
Advies werd gevraagd en gegeven over de jaarrekening en jaarverslag 2021 en de begroting 2022.
Ook over het gebruik van koffie en thee door gasten. Dan merk je als CCR wel, dat het uiteindelijk
toch vaak de kleine dingen zijn die het 'doen' in het leven.
Deskundigheidsbevordering
Nu de CCR bestaat uit meerdere leden is ook de werkwijze aan verandering onderhevig. Het is nog
zoeken, ook al vanwege de nieuwe wet die is gaan gelden, de WMCZ 2018. In 2022 zal mede daarom
tijdelijk sprake zijn van een coach, die in een drietal sessies samen met de leden een programma zal
doorlopen, met als doel dat een ieder weet wat de mogelijkheden zijn, wat we van elkaar en van de
organisatie mogen verwachten, wat de invloed van de CCR kan zijn om samen met de bestuurder en
de zorgmedewerkers de best mogelijke zorg te kunnen verlenen aan de bewoners en cliënten.
Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan webinars en (online) leergangen van het
Netwerk Client-en-Raad Zorg, kortweg de NCZ. Daar vindt ook een zekere uitwisseling van kennis
plaats met andere Cliëntenraden in het land. Opvallend is dan vaak hoe groot de verschillen zijn
tussen de diverse raden, maar ook de leden zelf.
Huisvesting
In Nunspeet zijn de bewoners van Seewende al weer gewend aan de nieuwe situatie na de
verbouwing en herinrichting.
Recent is de nieuwe huisvesting in Hattem in gebruik genomen. We hebben schitterende foto's
gezien en hopen hier zodra het kan op bezoek te mogen komen, net als in Nunspeet.
Daarnaast is in Elburg opnieuw nagedacht over de huisvesting. Een heroverweging over renovatie of
nieuwbouw als alternatief is aan de orde en heeft tot de principiële keus voor nieuwbouw geleid. De
leden van de CCR denken hier actief in mee.
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En ook in Oldebroek staat de tijd niet stil: er is een aanzienlijke wachtlijst aan het ontstaan en ook
hier denken we graag in mee.
Wij danken de bestuurder, leden van de Raad van Toezicht, managers en last but not least alle
medewerkers die zich voor het welzijn van de bewoners inzetten heel hartelijk voor de plezierige,
professionele samenwerking en kijken uit naar een jaar vol goede, hopelijk vooral fysieke,
gesprekken!

14. Verslaglegging Raad van Toezicht
Inleiding
De Raad van Toezicht (RvT of raad) houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, de
besturing van de organisatie, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie.
Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. De RvT
vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur (RvB).
Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de RvT legt de RvT jaarlijks
verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen binnen de
Protestants Christelijke Stichting voor Zorgverlening Het Baken (hierna: Het Baken). De principes zijn
verwoord in de statuten en reglementen van Het Baken. De RvT heeft zijn visie en werkwijze
vastgelegd in een toezichtvisie.
Ook in 2021 heeft de Covid-19 crisis veel impact gehad op de bewoners/cliënten van Het Baken en de
werkorganisatie. Het is als een loodzware marathon die veel beroep doet op het uithoudings- en
incasseringsvermogen van iedereen. We hebben als RvT veel waardering en respect voor de wijze
waarop management en medewerkers hiermee omgaan. Ondanks alle problemen ging de
zorgdienstverlening (aangepast) door, is met bewonderingswaardige inzet veel tot stand gekomen en
kunnen we terugkijken op een goed jaar. Hoewel de gedragsregels vaak beperkend waren voor
allerlei activiteiten is in Het Baken toch geprobeerd zoveel mogelijk als samenleving te blijven
functioneren. Iedereen hartelijk dank daarvoor! We hopen en bidden dat de komende jaren het
“normale leven” weer terug kan keren.
De RvB bleef het afgelopen jaar ongewijzigd en wordt vervuld door de heer Wilfred Juurlink. De RvT
is dankbaar voor de continuïteit en de onder zijn leiding bereikte resultaten. Met veel waardering
heeft de RvT op 25 mei 2022 de jaarrekening en het jaarverslag van Het Baken over 2021
goedgekeurd. Wij danken medewerkers, management en bestuur voor het vele en goede werk dat is
gedaan. Dankbaarheid gaat ook uit naar God die alles leidt en mogelijk maakt.
De Covid-19 crisis heeft ook veel impact gehad op het werk en de activiteiten van de RvT. Vrijwel alle
vergaderingen zijn digitaal gehouden en werkbezoeken en soortgelijke activiteiten konden, op een
enkele uitzondering na, niet doorgaan. Desondanks vindt de RvT dat het zijn taak naar behoren heeft
kunnen vervullen en dat het interne toezicht, ondanks de beperkingen, adequaat is geweest.
Samenstelling
De leden van de RvT beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De RvT
bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor de
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benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en
het reglement van de RvT. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare
profielschets.
In 2021 bestond de RvT uit 6 leden, na de benoeming van de heer Edwin van Hoorn als lid per 1
januari 2021. Deze benoeming sorteerde voor op het vertrek van de heer Herman Zwart aan het
einde van zijn tweede termijn per 31 december 2021. Wij danken de heer Zwart voor de bijdrage die
hij vanaf 2014 heeft geleverd. In 2022 bestaat de raad weer uit 5 leden.
Onafhankelijkheid
In 2021 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad: de toezichthouders zijn
onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders,
bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens
op geen enkele wijze belangen in Het Baken.
Samenstelling raad van toezicht in 2021
Naam
RvT rol en
Beroep/
commissie
Hoofdfunctie
Dhr. drs. J.
Kamphorst
Bodegraven
(1954)

Voorzitter RvT
Voorzitter R&G

Dhr. drs. H. Zwart
Dalfsen
(1959)

Vicevoorzitter
RvT
Lid R&G
Lid F&V 2)

Mevr. drs. A.
Westerduin - de
Jong MBA
Doorn
(1971)
Mevr. Ir. H. van
VeldhuizenEshuis
Ede
(1965)
De heer J.J. van
Bennekom RA
Veenendaal
(1969)

1)

Voorzitter
KV&HR 3)

Lid KV&HR

Voorzitter F&V

Zelfstandig gevestigd
interim-manager en
organisatieadviseur

Zelfstandig
Interimmanager bij
gemeentes
(algemeen
directeur/manager
gemeente)
Raad van Bestuur
Zorginstelling
Stichting Sprank

Relevante
nevenfuncties

Benoeming en
termijn

Voorzitter RvT DSV
Zorg – Katwijk.
Vicevoorzitter RvT
ZOA (NGO) (tot 01-1021).

01-11-2019 (1e)

01-04-2014 (1e)
01-04-2017 (2e)
Aftredend:
31-12-2021
Voorzitter RvT
Evangelische
Scholengroep de
Passie.

01-01-2016 (1e)
01-01-2020 (2e)
Aftredend:
31-12-2023
01-10-2020 (1e)

Hoofd Kwaliteit en
Veiligheid Gelderse
Vallei ziekenhuis

Zelfstandig financieel
Professional en
Universitair Docent
RUG

Aftredend:
31-10-2023

Aftredend:
30-09-2024
Lid Classicaal College
Behandeling
Beheerszaken PKN
Utrecht.
Lid Raad van Toezicht
OSKON te Hengelo.
Lid Raad van Toezicht
De Hoop ggz te
Dordrecht.

01-10-2020 (1e)
Aftredend:
30-09-2024
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Naam

RvT rol en
commissie

Beroep/
Hoofdfunctie

Relevante
nevenfuncties

Benoeming en
termijn

Lid Raad van
Commissarissen Royal
Fassin.
De heer E. van
Hoorn RA
Hattem
(1969)

Lid F&V

Voorzitter College
van Bestuur
Gereformeerde
Scholengroep
Groningen

Lid RvT Stichting PC
Speciaal en
Voortgezet Speciaal
Onderwijs voor
Kampen eo.

01-01-2021 (1e)
Aftredend:
31-12-2024

1) Commissie Remuneratie & Governance.
2) Commissie Financiën & Vastgoed.
3) Commissie Kwaliteit, Veiligheid & HR.
Commissies
De raad kent drie vaste commissies: de commissie Financiën & Vastgoed, de commissie Kwaliteit,
Veiligheid & HR en de commissie Remuneratie & Governance. De commissies hebben geen
zelfstandige bevoegdheden en zijn gericht op voorbereiding van de besluitvorming door de gehele
raad. Rapportages en specifieke onderwerpen worden in commissies uitvoeriger besproken dan in de
voltallige raad mogelijk is. Hierbij zijn, naast de bestuurder, ook andere medewerkers uit de
organisatie betrokken. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de RvT. In
2021 waren geen ad hoc commissies actief.
De taken en in 2021 uitgevoerde activiteiten per commissie:
Taken
Commissie Remuneratie &
Governance
 Beloningsaangelegenheden
van Bestuur en Toezicht.
 Evaluatie van Bestuur en
Toezicht (jaarlijkse
processen).
 Samenstelling Bestuur en
Toezicht en voorbereiden
van voorzien in vacatures.
 Ontwikkeling en onderhoud
van statuten, reglementen
en governance protocollen
waaronder ook (het behoud
van) de
identiteitskenmerken van de
organisatie.

Vergaderingen

Activiteiten

De commissie heeft input
gesprekken gevoerd (live)
met delegaties van MT, OR
en CCR.
En een evaluatiegesprek
met de bestuurder.
De commissie stemt
onderling telefonisch af en
vergadert op deze wijze
veelal zonder aanwezigheid
van bestuurder.









Informatieverzameling in het
kader evaluatiegesprek
bestuurder.
Evaluatiegesprek bestuurder.
Jaarlijks overleg met
Diaconale Adviesraad.
Voorbereiden WNT-indeling
en honorering RvT/RvB.
Voorbereiden
studieovereenkomst RvB.
Voorbereiden zelfevaluatie
RvT en beleidsdag over
toezichtvisie.
Voorbereiden notitie
toezichtvisie.
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Commissie Kwaliteit, veiligheid
& HR
 De ontwikkeling van de aard
en kwaliteit van
dienstverlening en alle
hiermee samenhangende
zaken.
 De interne processen gericht
op het bevorderen en
borgen van veilige en
verantwoorde
zorgdienstverlening in de
ruimste zin.
 De ontwikkeling, effectiviteit
en kwaliteit van het HRbeleid, waaronder ook
begrepen het arbeidsmarkt
en opleidingsbeleid.
 Cultuur- en
gedragsaspecten,
waaronder de wijze waarop
het identiteitsbeleid in de
praktijk vormt krijgt.
Commissie Financiën &
Vastgoed
 Financiële
aangelegenheden:
Begroting;
voortgangsrapportages
(planning en control proces);
jaarverslag; jaarrekening:
financiering; fiscaliteit.
 Werking van de interne
risico-beheersingssystemen
en identificatie van
risicogebieden.
 De (interne) informatievoorziening, en het IT beleid
en de werking van ICT
systemen.
 Investeringen in en het
beheer van vastgoed, met
inbegrip van het strategisch
huisvestingsplan (SHP) en
het meerjaren
onderhoudsplan (MJOP).
 De rol van en de relatie met
de accountant.

De commissie heeft twee
keer in aanwezigheid van
bestuurder en directeur
zorg vergaderd, waarbij
ook gedeeltelijk andere
personen aanwezig waren.
Daarnaast zijn
commissieleden betrokken
geweest bij
evaluatiebijeenkomsten in
het kader van kwaliteit van
zorg. Alle bijeenkomsten
waren digitaal.

Besproken onderwerpen
 Kwaliteitsjaarverslag en
kwaliteitsrapportages.
 Rapport “(on)rust” van de
vakgroep psychologie.
 Rol en uitbreiding geestelijk
verzorgers.
 Rapport eten en drinken, in
het kader van reorganisatie
keuken.
 Rol, taken, plaats en
aanstelling eerste
geneeskundige.
 WZD-rapportage 2021
onvrijwillige zorg.
 Corona en afschalen zorg.
 Voortgangsrapportages
jaarplan.
 Beelden van Kwaliteit.
 Incident melding.

De commissie is viermaal
digitaal bijeen geweest. Bij
alle vergaderingen waren
bestuurder, directeur
bedrijfsvoering en de
controller (gedeeltelijk)
aanwezig. Tweemaal is met
de accountant vergaderd.
Eenmaal met externe
vastgoeddeskundigen.

Besproken onderwerpen:
 Herontwikkeling De Voord
i.a.v. externe deskundigen.
 Toetsing businesscase
vastgoed (rapportage door
BDO Advisory).
 Compliance vragenlijst
accountant.
 Jaarverslag en
accountantsverslag i.a.v.
accountant.
 Management letter i.a.v.
accountant.
 Q-rapportage’s.
 Begroting 2022.
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Vergaderingen, activiteiten en besluiten RvT
De RvT heeft zes reguliere vergaderingen gehouden. Hiervan was er één live. De overige
vergaderingen waren digitaal. Er is één beleidsdag gehouden. Deze was gericht op het bespreken van
de toezichtvisie en de teamvorming. De zelfevaluatie maakte hier ook onderdeel van uit. Bij al deze
bijeenkomsten was de bestuurder aanwezig. Een themabijeenkomst is met OR, CCR en MB gehouden
over het onderwerp regiovisie. Ook deze vond digitaal plaats gevolgd door een feestelijke
bijeenkomst in het kader van het 25-jarig jubileum van Het Baken (deels live en deels digitaal)
waarbij ook de oud-bestuurders waren uitgenodigd. Door delegaties van de raad zijn bijeenkomsten
van CCR en de diaconale adviesraad bijgewoond. Vanwege Covid-19 kon de met de OR geplande
bijeenkomst niet doorgaan. Er was met de gehele raad een kennismakingsbijeenkomst met
wethouders in onze regio. De gehele raad heeft een bezoek gebracht aan de (gerenoveerde) locatie
Seewende. Incidenteel hebben individuele leden locaties bezocht. Een lid van de raad was aanwezig
bij de herdenkingsdienst voor overledenen. Op periodieke basis nemen RvT-leden op zondagen deel
aan kerkelijke bijeenkomsten op de locaties (voor zover dat vanwege Covid-19 mogelijk was).
In de zelfevaluatie en de bespreking van de toezichtvisie is geconstateerd dat er een
gemeenschappelijke benaderingswijze is, niet alleen binnen de RvT zelf maar ook met de RvB.
Opvattingen en stijl van werken sluiten goed op elkaar aan en geven eensgezindheid in de wijze
waarop het interne toezicht kan worden uitgevoerd. “Strategisch partnership” tussen RvB en RvT is
daarin een kernbegrip. Geconstateerd is dat de samenwerking tussen RvB en RvT goed verloopt en
dat de RvB op adequate wijze leiding geeft aan de organisatie. De evaluatie RvB is gehouden en goed
verlopen.
Begin 2021 is een opleidingsprogramma door de RvT leden opgesteld. Vrijwel alle leden hebben één
of meer scholingen/studiedagen gevolgd. Een enkel programma is vanwege Covid-19 niet
gevolgd/doorgegaan.
De RvT heeft in 2021 de volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling WNT-klasse Het Baken.
2. Goedkeuring van het strategiedocument (strategisch plan).
3. Goedkeuring verkoop locatie Klein Rhijnvis.
4. Goedkeuring nevenfunctie van bestuurder als lid RvT van Stichting Educare te Nunspeet.
5. Benoeming Jaap van Bennekom als voorzitter commissie F&V.
6. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2020.
7. Goedkeuring kwaliteitsjaarverslag 2020.
8. Accordering tweejarige deeltijd masteropleiding bestuurder.
9. Goedkeuring van onuitstelbare investeringen in de Voord tot een maximum van €346.356.
10. Goedkeuring besluit bestuurder inzake decentraal koken.
11. Goedkeuring besluitvorming bestuurder over herontwikkeling locatie De Voord: stoppen met
renovatieplan en inzetten op nieuwbouw.
12. Goedkeuring begroting 2022.
13. Goedkeuring kwaliteitsplan 2022.
14. Vaststelling bezoldiging RvB en RvT 2022.
Andere belangrijke gespreksthema’s in de raad waren:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bespreking Q-rapportages en voortgang uitvoering jaarplan.
Corona ontwikkelingen en effecten op zorg en organisatie.
Herontwikkeling locatie De Voord.
Inschrijving aanbesteding dagbegeleiding.
Rol, taken en aanstelling eerste geneeskundige.
Organisatie ontwikkelingen en evaluatie organisatie.
Regiovisie Zwolle.
Ontwikkelingen bij (de stichting van) Beelden van Kwaliteit.

Afrondend
Door de coronacrisis, de wijzigingen in de plannen van De Voord, de opening van de locatie
Hoenwaard aan de Hof van Blom 5 in Hattem en de herijking van de organisatiestructuur was er in
2021 bovengemiddeld veel dynamiek bij Het Baken. De organisatie blijkt goed in staat dit aan te
kunnen, hoewel het goed doseren en stuurmanskunst vraagt. De kwaliteit van zorgdienstverlening is
goed met in het algemeen positieve terugkoppeling van bewoners/cliënten. De financiële resultaten
zijn uitstekend en de interne (risico)beheersing lijkt voldoende op orde. De komende jaren zal er veel
dynamiek blijven en de RvT heeft er alle vertrouwen in dat dit in goede banen wordt geleid en de
organisatie sterker zal maken.
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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-21
€

31-dec-20
€

1

20.786.434

21.508.490

20.786.434

21.508.490

2
3

1.343
158.694

-7
157.753

4
5
6

910.734
609.933
13.183.580
14.864.284

895.448
1.253.119
12.054.943
14.361.256

35.650.718

35.869.746

31-dec-21
€

31-dec-20
€

91
14.629.315
14.629.406

ACTIVA

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

7

91
15.956.351
15.956.442

Voorzieningen

8

774.954

466.742

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

9

9.874.406

14.223.271

4
10

0
9.044.915
9.044.915

0
6.550.328
6.550.328

35.650.718

35.869.746

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

Jaarrekening 2021
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1.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref.

2021
€

2020
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

13

33.580.482

32.327.812

Subsidies

14

866.025

1.729.231

Overige bedrijfsopbrengsten

15

187.083

327.233

34.633.590

34.384.275

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

16

24.344.566

24.186.135

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

1.742.741

1.418.592

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

18

0

101.475

Overige bedrijfskosten

19

6.883.884

5.718.654

Som der bedrijfslasten

32.971.191

31.424.856

BEDRIJFSRESULTAAT

1.662.399

2.959.419

-335.362

-342.291

1.327.037

2.617.128

2021
€

2020
€

0
0
1.327.037
1.327.037

400.000
8.570
2.208.558
2.617.128

Financiële baten en lasten

20

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve aanbesteding WMO
Bestemmingsreserve herijking strategie
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- afstoting vaste activa
- boekresultaten afstoting vaste activa

2020
€

€

1.662.399

1.942.393
308.213
1.250.000
0

2.959.419

1.418.592
-200.463
0
101.475
3.500.606

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

Ontvangen interest
Betaalde interest

-723

-941
643.185

-16.945
-29.616

-15.286
48.337

-237.532
1.875.543
673.946
5.836.951

0
-335.362

0
-342.291

-2.470.337

-342.291
5.527.459

-4.300.979
-2.470.337

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

1.590.727
5.869.750

-335.362
5.501.588

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

1.319.604

-1.350

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.902.615

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

Jaarrekening 2021

€

-4.300.979

-727.615
-1.902.615

-727.615

1.128.636

498.865

12.054.943
13.183.580
1.128.636

11.556.079
12.054.943
498.864
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
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.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfuctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Bij Zorgverlening Het Baken was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn echter
voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit
komt mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.

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

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. De COVID-19
pandemie heeft in 2021 een significante impact Er zijn in 2021 extra kosten gemaakt voor het testen van patiënten en
medewerkers, extra beschermingsmiddelen en –maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting,
schoonmaakkosten et cetera.
Zorgverlening Het Baken heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële
gevolgen van COVID-19:
• Wet Langdurige Zorg
- Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c (en handreiking Fizi)
- Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3 - BR/REG-20160a (en handreiking Fizi)
• Zorgverzekeringswet
- Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20157
• Subsidieregeling Zorgbonus
Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn, zijn de
betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans en de toelichting op de
resultatenrekening.
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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
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materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast
actief.
Groot onderhoud:
Kosten voor periodiek preventief onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich
voordoen. Groot vervangend onderhoud wordt opgenomen als investering en geactiveerd op de balans.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs.

Financiële instrumenten
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale kostprijs.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de
vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het
onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo
boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering
gebracht.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve
rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of
transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het
einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen
voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget
(artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die
het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

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 groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is vrijgevallen in 2018, er wordt geen nieuwe voorziening gevormd.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante
waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen,
blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1%.

Voorziening langdurig zieken
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 2021 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 %
gedurende het tweede jaar.

Voorziening beëindiging arbeidscontracten
De voorziening beëindiging arbeidscontracten is gevormd voor te verwachten verplichtingen uit hoofde van gesloten
vaststellingsovereekomsten.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
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1.4.2 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd,
worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel
toegepast.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Pensioenen
Zorgverlening Het Baken heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende
loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zorgverlening Het Baken. De verplichtingen,
die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
Zorgverlening Het Baken betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden
nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe'
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2021 bedroeg de dekkingsgraad 94,5%. Pensioenfondsen die per
31 december 2020 een actuele dekkingsgraad boven de 90% hebben hoeven hun pensioenen in 2021 niet te 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.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid
bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter
compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.
1.4.3 Grondslagen van segmentering
Zorgverlening Het Baken heeft in de jaarrekening geen segmentatie toegepast voor de zorgactiviteiten. De reden hiervoor is
dat er sprake is van centraal beleid voor alle operationele segmenten.
Hierdoor is er geen sprake van een organisatorische product-, geografische-, marktindeling voor wat betreft de
zorgactiviteiten.

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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.

1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving
inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-21
€

31-dec-20
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

14.279.399
2.517.760
3.989.275

15.702.969
2.241.150
3.564.371

Totaal materiële vaste activa

20.786.434

21.508.490

2021
€

2020
€

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

21.508.490
2.470.337
1.942.393
0
1.250.000

18.727.578
4.300.979
1.418.592
101.475
0

Boekwaarde per 31 december

20.786.434

21.508.490

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder
1.6.
De bedrijfsgebouwen en terreinen zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.7.
De bijzondere waardevermindering in 2020 is terug te voeren op vervreemding van locatie Klein Rhijnvis, Op de Hagen 8 te Hulshorst.
Op grond van de inzichten met betrekking tot de vraag of de huidige boekwaarde van locatie De Voord al moet worden afgebouwd in de
jaarrekening 2021 door extra afschrijving vanwege de nieuwbouwplannen, is in het daartoe opgestelde ‘position paper’ geconcludeerd dat in
de jaarrekening 2021 nog geen extra waardevermindering op de huidige restant-boekwaarde van locatie De Voord behoeft plaats te vinden.

2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Emballage

1.343

-7

Totaal voorraden

1.343

-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-21
€

31-dec-20
€

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment

158.694

157.753

Totaal onderhanden werk

158.694

157.753

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

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

CVA
Overige diagnosen

Af:
verwerkte
verliezen

Af:
ontvangen
voorschotten
€

Saldo per
31-dec-21
€

62.218
96.476

Totaal (onderhanden werk)

€
62.218
96.476

158.694

0

0

158.694

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ
t/m 2018
€

2019
€

2020
€

2021
€

totaal
€

26.482

11

868.955

0

895.448

0
-26.482
0
-26.482

0
-11
0
-11

0
316
-869.271
-868.955

910.734
0
0
910.734

910.734
-26.177
-869.271
15.286

Saldo per 31 december

0

0

0

910.734

910.734

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

c

a

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

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

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

Jaarrekening 2021

31-dec-21
€

31-dec-20
€

910.734
0
910.734

895.448
0
895.448

31-dec-21
€

31-dec-20
€

30.081.320
29.170.586

29.546.810
28.677.855

910.734

868.955
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5. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Overige vorderingen:
Nog te ontvangen bedragen

108.749
249.904

313.291
373.200

251.280

566.628

Totaal debiteuren en overige vorderingen

609.933

1.253.119

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Bankrekeningen
Kassen

13.180.876
2.703

12.044.538
10.405

Totaal liquide middelen

13.183.580

12.054.943

6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

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-21
€

31-dec-20
€

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

91
15.956.351
0

91
14.629.315
0

Totaal eigen vermogen

15.956.442

14.629.406

Kapitaal
Saldo per
1-jan-21
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-21
€

Kapitaal

91

0

0

91

Totaal kapitaal

91

0

0

91

Saldo per
1-jan-21
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-21
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten Zorgverlening Het Baken
Reserve herijking strategie
Reserve aanbesteding WMO

14.149.315
80.000
400.000

1.327.037
0
0

0
0
0

15.476.351
80.000
400.000

Totaal bestemmingsfondsen

14.629.315

1.327.037

0

15.956.351

Saldo per
1-jan-21
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-21
€

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

0
0
176.125
239.190
51.427

0
0
0
323.634
88.928

0
0
30.528
0
51.427

0
0
22.394
0
0

0
0
123.203
562.824
88.927

Totaal voorzieningen

466.742

412.562

81.955

22.394

774.954

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

8. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

0
774.954

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-21
€

31-dec-20
€

Schulden aan banken

9.874.406

14.223.271

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9.874.406

14.223.271

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

14.950.886
0
1.902.615

15.678.501
0
727.615

Stand per 31 december

13.048.271

14.950.886

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

3.173.865

727.615

Stand langlopende schulden per 31 december

9.874.406

14.223.271

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

3.173.865
9.874.406
7.783.946

727.615
14.223.271
10.537.811

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-21
€

31-dec-20
€

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

1.203.432
3.173.865
544.405
87.154
114.244
1.640.494
762.511
1.518.810

1.057.369
727.615
897.162
61.466
100.156
1.721.640
708.365
1.276.555

Totaal overige kortlopende schulden

9.044.915

6.550.328

Toelichting:
De post vakantiedagen is aangepast aan het totaal van de ultimo 2021 te betalen kosten van het resterend verlof.
Onderdeel van de nog te betalen kosten:
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 heeft in de loop
van 2019/2021 haar uitwerking gekregen in lijn met de afspraken die hiervoor gemaakt zijn in het plan van aanpak. Doorloop vanuit deze
middelen zal in 2022 haar beslag krijgen.

Jaarrekening 2021

43

Zorgverlening Het Baken

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11. Financiële instrumenten

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markten/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.

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar € 969.888
(op basis van het prijspeil 2021). Dit is inclusief de te betalen eenmalige vergoeding ad € 30.000 voor beïndiging van de huurovereenkomst
met Hanzeheerd.
Huur De Hoenwaard
Er is een huurovereenkomst met woonzorgcentrum Hanzeheerd betreffende de verpleegunit De Hoenwaard te Hattem.
De huurprijs van de verpleegunit bedraagt in 2021 € 130.833 per jaar.
In 2020 bedroeg de huurverplichting €113.440. De huurovereenkomst is per 1-3-2022 beëindigd.
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 2021 € 568.483 per jaar, is gebaseerd op de lineaire afschrijvingsmethode en daalt ieder jaar per 1 juli.
In 2020 bedroeg de huurverplichting € 579.909.
Huur Hof van Blom
Er is een huurovereenkomst met De Vastgoedexploitant B.V. voor Hof van Blom in Hattem voor een periode van 15 jaar.
De huurprijs bedraagt € 329.730 plus servicekosten € 22.680 per jaar.
De ingangsdatum van de huur is 14-12-2021, in 2021 bedroeg de huurprijs € 17.052.

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. Per 31 maart 2022 is de geldlening onder hypothecair verband, die in het verleden ter financiering van locatie De Voord,
Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg bij de rechtsvoorgangers van de Rabobank Noord-Veluwe was afgesloten volledig (extra) afgelost.
In de hypotheekakte d.d. 16 april 2007 was hypotheek verleend op het onderpand, voornoemd, alsmede diverse omschreven roerende zaken.
Als gevolg van het volledig aflossen van genoemde geldlening is het verzoek een royementakte op te stellen en in te schrijven ter doorhaling
van dit hypotheekrecht in het hypotheekregister van het kadaster bij de notaris ingediend.
Door het Baken is aan de ING een zekerheid gesteld van €17.700.000 met als onderpand drie zorgcomplexen Het Groene Portaal 1,
Veldbloemenlaan 25 en Veldbloemenlaan 31-59.
Kredietruimte
Zorgverlening Het Baken heeft geen kredietfaciliteiten.
Huurrechten
Verhuur zorgappartementen De Voord
Per 1 mei 2006 zijn 15 appartementen verhuurd door Zorgverlening Het Baken. Sinds 2016 zijn11 appartementen uit de verhuur genomen en
in gebruik genomen voor de levering van intramurale zorg. Eind 2021 zijn daarmee nog 4 appartementen in de verhuur.
De totaal ontvangen jaarhuur in 2021 bedraagt € 52.644 (inclusief servicekosten).
Bankgarantie
Door het Baken is een bankgarantie afgegeven groot € 88.103 uit hoofde van de huurovereenkomst met De Vastgoedexploitant B.V. inzake de
huur van de locatie Hof van Blom in Hattem.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen / onzekerheden
Per balansdatum kan nog niet in volledigheid worden ingeschat of eventueel in aanmerking komende medewerkers wensen deel te nemen
aan de regelingen balansbudget dan wel vervroegd uittreden na 45 dienstjaren. Onderzocht moet worden of voldaan wordt aan de
voorwaarden die gelden voor de regelingen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake geweest van gebeurtenissen na balansdatum met significante financiële gevolgen voor Het Baken.
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Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

24.970.503
0
9.267.534

6.035.949
0
3.794.799

6.230.714
0
2.666.343

37.237.166
0
15.728.676

Boekwaarde per 1 januari 2021

15.702.969

2.241.150

3.564.371

21.508.490

578.076

653.058

1.239.203

551.993
199.653
0

376.447
0
0

814.301
0
0

2.470.337
0
1.742.741
199.653
0
0

4.150

135.496

410.422

4.150

135.496

410.422

2.562.179

230.692

0

1.312.179
1.250.000

230.692
0

0
0

2.792.871
0
1.542.871
1.250.000

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-1.423.570

276.611

424.902

-722.057

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

22.782.596
0
8.503.198

6.322.819
0
3.805.059

7.059.498
0
3.070.223

36.164.913
0
15.378.479

Boekwaarde per 31 december 2021

14.279.398

2.517.760

3.989.275

20.786.434

0%-10%

5%-10%

10%-33,33%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- afschrijving ineens
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Afschrijvingspercentage
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€

550.068
0
550.068
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1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Rabobank
ING
ING
ING
ING
ING
ING
Totaal

1-apr-07
1-sep-04
1-sep-04
1-jan-05
25-mei-05
1-okt-05
1-okt-13

4.200.000
11.500.000
2.200.000
2.000.000
1.701.676
1.692.222
2.000.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2020
2021
%

40
40
40
20
30
30
10

hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair
hypothecair

1,70%
1,89%
1,89%
1,58%
3,40%
3,40%
2,02%

€
2.756.250
6.900.000
1.320.000
1.049.981
822.474
827.181
1.275.000
14.950.886

€
0
0
0
0
0
0
0
0

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2021
over 5 jaar
2021
€
105.000
287.500
55.000
66.668
56.723
56.724
1.275.000
1.902.615

Jaarrekening 2021

€
2.651.250
6.612.500
1.265.000
983.313
765.751
770.457
0
13.048.271

Resterende
looptijd in
jaren eind
2021

Aflossingswijze

€
0
5.175.000
990.000
649.973
482.136
486.837
0
7.783.946

Aflossing
2022

Gestelde zekerheden

€
26
22
22
3
14
14
0

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

2.651.250
287.500
55.000
66.668
56.723
56.724
0
3.173.865

pos hyp. Clausule/pandrecht
pos hyp. Clausule/pandrecht
pos hyp. Clausule/pandrecht
pos hyp. Clausule/pandrecht
pos hyp. Clausule/pandrecht
pos hyp. Clausule/pandrecht
pos hyp. Clausule/pandrecht
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BATEN
13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2021
€

2020
€

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

30.193.434
29.750
196.124
212.566
2.506.342
442.267

29.397.231
6.572
242.568
272.932
2.010.845
397.663

Totaal

33.580.482

32.327.812

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg is € 3.127.634 aan Kwaliteitsbudget 2021 meegenomen.
De overproductie van 2021 (€658.097) is hierin niet meegenomen.
Toelichting:
In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg is € 38.105 aan compensatie voor meerkosten door COVID-19 meegenomen.
In het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg is € 93.800 aan compensatie voor extra personele kosten door COVID-19
meegenomen.
In de opbrengsten uit hoofde van ZVW is € 199.091 aan continuïteitsbijdrage en meerkosten voor COVID-19 over 2020 meegenomen.

14. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

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

67.358
798.667

63.861
1.665.370

Totaal

866.025

1.729.231

Toelichting:
De post overige subsidies bestaat voor het grootste gedeelte uit de COBONUS (€ 462.206), de pilot dagbesteding van de
gemeente Elburg (€ 230.503), sectorplanplus (€ 72.762), praktijkleren (€ 65.003) en het WOC (€ 35.551).
De COBONUS betreft de van het Ministerie van VWS ontvangen middelen met betrekking tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door
het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg. De kosten zijn verantwoord onder de personeelskosten.
Het deel van de kosten van de bonus waar tegenover geen subsidie staat is voor rekening van Het Baken genomen.

15. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

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

27.332
54.655

37.664
98.214

105.096

191.355

Totaal

187.083

327.233
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16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Andere personeelskosten

18.034.778
2.512.900
1.468.443

17.445.124
3.033.029
1.293.932

658.830

664.455

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

22.674.951
1.669.615

22.436.540
1.749.595

Totaal personeelskosten

24.344.566

24.186.135

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

397
4

376
17

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

401

393

Toelichting:
Op de regel "lonen en salarissen" is in 2021 een bedrag vermeld ad €478.808 inzake uitgekeerde zorgbonussen. Dit bedrag is inclusief
€195.063 inzake verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post "overige subsidies" voor hetzelfde
bedrag. Het deel van de kosten van de bonus waar tegenover geen subsidie staat is voor rekening van Het Baken genomen.

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

1.742.741

1.418.592

Totaal afschrijvingen

1.742.741

1.418.592

2021
€

2020
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

0

101.475

Totaal

0

101.475

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van de bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt verwezen naar het overzicht van de Materiële
vaste activa onder 1.
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19. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

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

1.904.607
1.833.056
1.262.526
794.213
699.315
390.167

1.887.144
1.249.017
1.167.355
879.725
693.349
-157.936

Totaal overige bedrijfskosten

6.883.884

5.718.654

Toelichting:
In de overige bedrijfskosten is € 38.105 aan extra meerkosten opgenomen uit hoofde van COVID-19. Dit betreft kosten van persoonlijke
beschermingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en laboratoriumkosten. De compensatie voor deze kosten is opgenomen in de post "Wettelijk
budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg" voor hetzelfde bedrag.
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20. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Rentelasten

-335.362

-342.291

Subtotaal financiële lasten

-335.362

-342.291

Totaal financiële baten en lasten

-335.362

-342.291
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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 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 25-05-2022.
De raad van toezicht van de Stichting Zorgverlening Het Baken heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering
van 25-05-2022.

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

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake geweest van gebeurtenissen na balansdatum met significante financiële gevolgen voor Het Baken.
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WNT-verantwoording 2021 Zorgverlening Het Baken

De WNT is van toepassing op Zorgverlening Het Baken. Het voor Zorgverlening Het Baken toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 193.000 en is
gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 10 en klasse IV.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)
Dienstbetrekking?

Dhr. W.J.F.M. Juurlink MA
Bestuurder
01/01 - 31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

157.023

Beloningen betaalbaar op termijn

12.726

Subtotaal

169.749

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

193.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

169.749

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Dhr. W.J.F.M. Juurlink MA
Bestuurder
01/04 - 31/12
1,0
ja

102.068
8.810

Subtotaal

110.878

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

139.003

Bezoldiging

110.878
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2021

Mevr. ir. H. van VeldhuizenEshuis

Dhr. drs. J. Kamphorst

Mevr. drs. A. Westerduinde Jong MBA

Dhr. drs. J. J. van Bennekom
RA

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

14.475

10.615

10.615

10.615

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

28.950

19.300

19.300

19.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

N.v.t.
14.475

N.v.t.
10.615

N.v.t.
10.615

10.615

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

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.

N.v.t.

Voorzitter

Mevr. ir. H. van VeldhuizenEshuis
Lid

Mevr. drs. A. Westerduinde Jong MBA
Lid

Dhr. drs. J. J. van Bennekom
RA
Lid

01/01 - 31/12

01/10 - 31/12

01/01 - 31/12

01/10 - 31/12

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

Dhr. drs. J. Kamphorst

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

12.510

2.654

9.380

2.433

27.750

4.650

18.500

4.650

Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2021

Dhr. drs. H. Zwart

Dhr. E. van Hoorn RA

Lid

Lid

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

10.615

10.615

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

19.300

19.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

N.v.t.
10.615

10.615

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Dhr. drs. H. Zwart

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

Lid
01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

9.730
18.500

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het
individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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2. OVERIGE GEGEVENS
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2 OVERIGE GEGEVENS

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

2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.
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T: +31 (0)30 284 98 00
E: utrecht@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 4053, 3502 HB Utrecht
Van Deventerlaan 101, 3528 AG Utrecht
Nederland

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 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Protestants Christelijke Stichting voor Zorgverlening
“Het Baken” 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 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de resultatenrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering
topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Protestants Christelijke Stichting voor Zorgverlening “Het Baken”
(hierna: ‘de instelling’) 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.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
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 bestuursverslag;
 de overige gegevens;
 de verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de
periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bijlage).
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 voor het

bestuursverslag en de overige gegevens.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 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 en het Verantwoordingsprotocol Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.
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.

2 | nieuwe perspectieven

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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de 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 2021, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de 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, 30 mei 2022
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
drs. J.S. Terlingen RA
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)
Dagtekening van de verleningsbeschikking:

11-12-2020

Werknemers
Aantal
754

Ontvangen Zorgbonus 2020 - Netto Bonus (à € 1.000)
Ontvangen zorgbonus 2020 - Belastingcomponent (à € 800 / € 750)
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan werknemers
- Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

739
8
731

Euro
€ 754.000,00
€ 603.200,00
€ 1.357.200,00

Derden
Aantal
13

€ 739.000,00
-€ 8.000,00
€ 731.000,00

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan derden
- Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus
Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)

17
0
17

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)
- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen

Euro
€ 13.000,00
€ 9.750,00
€ 22.750,00

€ 17.000,00
€ 0,00
€ 17.000,00

€ 530.584,00

Totaal
Aantal
767

Euro
€ 767.000,00
€ 612.950,00
€ 1.379.950,00

739
8
731

€ 739.000,00
-€ 8.000,00
€ 731.000,00

17
0
17

€ 17.000,00
€ 0,00
€ 17.000,00

€ 530.584,00

€ 9.750,00
€ 9.750,00

€ 530.584,00
€ 9.750,00
€ 540.334,00

€ 95.616,00

-€ 4.000,00

€ 91.616,00

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Specificatie
Subsidie
- Voorschot verleende subsidie
- Uitgekeerd aan werknemers die in aanmerking komen voor Bonus 2020
- Uitgekeerd aan derden die in aanmerking komen voor Bonus 2020
Totaal terug te betalen aan voorgeschoten subsidie

€ 767.000,00
€ 731.000,00
€ 17.000,00
€ 19.000,00

Belastingen:
- Voorschot verleende belastingen
- Afgedragen belastingen werknemers
- Afgedragen belastingen derden
Totaal terug te betalen aan voorgeschoten belastingen

€ 612.950,00
€ 530.584,00
€ 9.750,00
€ 72.616,00
€ 91.616,00

Totaal terug te betalen aan voor geschoten subsidie en belastingen
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Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

PROTESTANTS CHRISTELIJKE STICHTING voor ZORGVERLENING "HET BAKEN"

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 3 7 3 4 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Veldbloemenlaan 25, 8081DL Elburg

Telefoonnummer

0 5 2 5 6 8 0 4 0 2

E-mailadres

info@zorgverlening-hetbaken.nl

Website (*)

www.zorgverlening-hetbaken.nl

RSIN (**)

8 1 4 9 8 5 8 4 1

Aantal medewerkers (*)

4 0 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Juurlink, W.F.J.M.

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van
verantwoorde zorg vanuit de Protestants Christelijke opdracht.
De Stichting heeft ten doel het verlenen van zorg en behandeling aan en/of het
verschaffen van gelegenheid tot zorg en behandeling voor de oudere medemens en
voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of
indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Om de stem van onze cliënt leidend te laten zijn, gaan we werken met het concept
(h)erken wie ik ben.
Onze bewoners/cliënten kunnen het leven leiden dat ze van huis uit gewend zijn.
Onze medewerkers geven het beste van zichzelf.
Toekomstbestendig en bijdragen aan de samenleving.
Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om voor de ouderen van betekenis te zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Om de stem van onze cliënt leidend te laten zijn, gaan we werken met het concept
(h)erken wie ik ben.
Onze bewoners/cliënten kunnen het leven leiden dat ze van huis uit gewend zijn.
Onze medewerkers geven het beste van zichzelf.
Toekomstbestendig en bijdragen aan de samenleving.
Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om voor de ouderen van betekenis te zijn.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Samen werken wij aan ‘Waardig Leven’. De ander (h)erkennen in wie hij is en in
wederkerigheid helpen hier invulling aan te geven.
Het Baken is dé flexibele organisatie op de Noord-Veluwe met expertise van oudere
mensen die een intensieve zorg- of behandelvraag hebben. We creëren samen met de
cliënt/bewoner en diens naasten meerwaarde voor leven en welbevinden voor ouderen
vanuit eigen regie en positieve gezondheid. Zo maken wij het mogelijk dat mensen hun
leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of van huis uit gewend zijn. Wij verlenen
zorg die zó goed is, dat wij onze eigen vader of moeder aan de medewerkers van Het
Baken durven toevertrouwen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Beloning van de Raad van Bestuur conform de Governancecode Zorg en met
toepassing van de Wet Normering Topinkomens.
Tbv de Raad van Toezicht is de beloning afhankelijk gesteld van de beloning van de
Raad van Bestuur.
De vaststelling van het bezoldigingsmaximum van de Raad van Bestuur en Raad van
Toezicht is onderwerp van controle ihkv WNT door de accountant bij de controle van
de jaarrekening.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/meer/jaarverslag

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Personeel: CAO VVT

https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/meer/jaarverslag

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 20.786.434

Financiële vaste activa

€

€

0

0

0

€ 21.508.490
€

+

€ 20.786.434

0

€ 21.508.490

Voorraden

€

1.343

€

-7

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.679.361

€

2.306.320

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 13.183.580

€ 12.054.943

+
€ 14.864.284

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 15.956.442

€ 14.629.406

Voorzieningen

€

774.954

€

Langlopende schulden

€

9.874.406

€ 14.223.271

Kortlopende schulden

€

9.044.916

€

Totaal

€ 35.650.718

466.742

6.550.327

+
€ 14.361.256

+
€ 35.650.718

+

31-12-2021

+
€ 35.869.746

https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/meer/jaarverslag

+

+
€ 35.869.746

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

33.580.482

€

32.327.812

Subsidies

€

866.025

€

1.729.230

Overige bedrijfsopbrengsten

€

187.083

€

327.233

Som der bedrijfsopbrengsten

€

34.633.590

€

34.384.275

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

34.633.590

€

34.384.275

Personeelskosten

€

24.344.566

€

24.186.135

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

1.742.741

€

1.418.592

Huisvestingslasten

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

101.475

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

6.883.884

€

5.718.654

Som der bedrijfslasten

€

32.971.191

€

31.424.856

Saldo financiële baten en lasten

€

-335.362

€

-342.291

Resultaat

€

1.327.037

€

2.617.128

Totaal baten

+

Lasten

€

+

+

+

+

06 van 06
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/meer/jaarverslag

https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/meer/jaarverslag
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