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HOOFDSTUK 1 | algemeen profiel 
 
1.1 Typering van het concern 
 

Algemene identificatiegegevens  

Verslagleggende  rechtspersoon Stichting Atlant Zorgroep 
Adres Kuiltjesweg 1 
Postcode  
Plaats Beekbergen 
Telefoonnummer 055 567 200 
E-mailadres bureauzorgentree@atlant.nl 
Internetpagina www.atlant.nl 
Nummer Kamer van Koophandel 08089010 
Identificatie BRZA 300/921 
 
 
1.2 Structuur van het concern 
 
Atlant Zorggroep heeft als rechtsvorm een stichting. De stichting heeft een integraal 
verantwoordelijk statutair bestuurder, die voorzitter is van het managementteam. Het 
managementteam bestaat uit de bestuurder, de directeur bedrijfsvoering, de divisiemanager 
ouderen, de divisiemanager specifieke doelgroepen en de bestuurssecretaris. 
 
De Raad van Toezicht vormt het maatschappelijk verantwoordingskader, houdt toezicht op 
afstand over de algemene gang van zaken en het functioneren van de Raad van Bestuur, en 
fungeert daarbij ook als raad en daad functie en werkgever. 
 
In het kader van de medezeggenschap heeft Atlant Zorggroep een ondernemingsraad eneen 
centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale 
cliëntenraden.  
 
Onderstaand wordt het organogram weergegeven. 
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1.3 Werkgebied 
 
Atlant Zorggroep heeft lokaties in Apeldoorn en directe omgeving..  
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HOOFDSTUK 2 | bestuur, toezicht en medezeggenschap  
 
2.1 Normen voor goed bestuur 
 
Atlant Zorggroep legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze 
waarop de stichting wordt bestuurd. De Zorgbrede Governancecode en de wettelijke 
regelingen vormen daarbij het uitgangspunt. Atlant Zorggroep legt jaarlijks aan alle 
belanghebbenden verantwoording af middels dit jaardocument en de jaarrekening en een 
publieksversie van het jaardocument. 
 
 
2.2  Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur van Atlant Zorggroep, gevormd door een integraal verantwoordelijk 
statutair bestuurder, is benoemd door de Raad van Toezicht. De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn geregeld via de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur 
en het reglement van de Raad van Toezicht. 
 
Tot 31 mei 2015 werd de Raad van Bestuur ingevuld door mevrouw N. Vogel.  
 
Naam Bestuursfunctie Van/tot Nevenfunctie  

N. Vogel Voorzitter Raad van Bestuur 8-2006 t/m 5-2015  Zie hieronder 

 
Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant zorggroep en Kruisvereniging Zorgzaam 
vormde mevrouw Vogel het bestuur van de Kruisvereniging Zorgzaam tot haar vertrek. 
Mevrouw Vogel zat namens Atlant Zorggroep in het bestuur van de Stichting Kenniscentrum 
Korsakov. Zij zat vanuit haar bestuursfunctie bij Atlant Zorggroep in het bestuur van de 
Stichting Wonen Corona, Stichting Topcare en de Stichting Vrienden van Atlant Zorggroep. 
Verder was zij lid van de Adviesraad van Zorgalliantie.nu. Zij is vanaf april 2010 lid van de 
Raad van Toezicht van de Stichting Adoptievoorzieningen. 
 
In de periode van 31 mei 2015 tot 10 juli 2015 werd de heer M.M.J.M. Houtappels, directeur 
bedrijfsvoering, benoemd tot waarnemend bestuurder. Per 10 juli 2015 is de heer M.M.J.M. 
Houtappels door de Raad van Toezicht, na een externe sollicitatieprocedure, benoemd tot 
voorzitter Raad van Bestuur. 
 
Naam Bestuursfunctie Van/tot Nevenfunctie  

M.M.J.M. Houtappels Voorzitter Raad van Bestuur 7-2015 t/m heden  Zie hieronder 

 
De heer Houtappels heeft diverse bestuursfuncties van mevrouw Vogel na haar vertrek 
overgenomen. Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant zorggroep en Kruisvereniging 
Zorgzaam vormt de heer Houtappels het bestuur van de Kruisvereniging Zorgzaam. Namens 
de Atlant Zorggroep zit de heer Houtappels in het bestuur van de Stichting Kenniscentrum 
Korsakov en vanuit zijn bestuursfunctie bij Atlant Zorggroep zit hij in het bestuur van de 
Stichting Topcare en de Stichting Vrienden van Atlant Zorggroep. 
 
De arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn conform de regeling 
van de Nederlandse Vereniging van Bestuurder in de Gezondheidszorg (NVZD) en voldoet 
aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector 
(WMT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 
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2.3 Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht van Atlant Zorggroep houdt integraal toezicht op het beleid op het 
gebied van de Raad van Bestuur en op de gehele gang van zaken binnen de stichting. De 
Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en daad ter zijde. De Raad van 
Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden (vier mannen en een vrouw). De heer Van 
Malsen is destijds benoemd op voordracht van de cliëntenraad. Inmiddels is al een aantal 
jaren geleden gekozen voor een model waarin ieder nieuw lid van de Raad van Toezicht 
voorafgaand aan de benoeming een kennismakingsgesprek heeft met zowel de centrale 
cliëntenraad als de ondernemingsraad. Beide raden hebben hier een recht van advies. 
De Raad van Toezicht kent twee voorbereidingscommissies: auditcommissie financiën en de 
auditcommissie kwaliteit. 
 
Naam  Benoeming Herbenoeming Aftreden 

De heer C.L. van Malsen 2006 2010 2015 

De heer R.G.C Schoolderman 2006 2010 2015 

De heer M.H.J. Hoek 2009 2013 2017 
Mevrouw F.Y. Runia 2015 2019 2023 

De heer H.J. Barten 2015 2019 2023 

 
De Raad van Toezicht heeft zich ervan overtuigd dat er geen onverenigbaarheden in taken 
en belangen bestaan. Dit betekent dat er geen andere diensten verleend worden c.q. 
werkrelatie bestaat van de leden van de Raad van Toezicht of verwanten aan Atlant 
Zorggroep op het moment van benoeming tot drie jaar daarvoor. De leden van de Raad van 
Toezicht bekleden geen andere functie waardoor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 
strijdig kan zijn met het belang van de stichting, strijdig met de wet, strijdig met deze functie 
of leidend tot ongewenste vermenging van belangen. Onderstaand een overzicht van 
nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht. 
 
De heer Van Malsen heeft werkrelaties met: 

 OneSolution Informatisering in de functie van algemeen directeur; 
 en is tevens lid van een aantal netwerkclubs. 

 
De heer Schoolderman is naast zijn functie als zelfstandig adviseur voor diverse bedrijven op 
het gebied van strategie, structuur, financiën, fusie, overname etc.: 

 penningmeester Stichting ‘kLeef’ te Apeldoorn tot medio 2015; 

 penningmeester Stichting Het Berghorst Weeshuis. 
 
De heer Hoek is werkzaam als zelfstandig gevestigd interim directeur / bestuurder. Zijn 
nevenfuncties zijn: 

 voorzitter van de WMO Raad van de Gemeente Lochem;  
 lid van de Ledenraad van de Rabobank Noord en Oost Achterhoek; 
 voorzitter KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) Gemeente Lochem; 
 Lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. 

 
De heer Barten is manager Grondzaken bij Staatsbosbeheer: 

 Lid van de ledenraad Rabobank Apeldoorn en omgeving; 
 Lid Raad van Toezicht Stichting Jongeren Huisvesting Twente. 

 
Mevrouw Runia is praktijkhoudend huisarts. Haar nevenfunctie is: 

 lid van de adviesraad van de app MINDD (Moet ik naar de dokter); 
 lid van ParkinsonNet Apeldoorn. 
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Vergaderingen en onderwerpen 
 
Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2015 zes keer vergaderd. 
Volgende onderwerpen zijn besproken:  
 goedkeuring van de jaarrekening 2014 en jaardocument 2014; 
 zelfevaluatie van de Raad van Toezicht in februari; 
 ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio en 

Atlant’s rol en positie; 
 in haar vergaderingen kent de Raad van Toezicht een drietal speerpunten die ieder 2 

keer meer uitgebreid terugkomen in de zes vergaderingen. De speerpunten zijn financiën 
(waaronder ook vastgoed), HR en kwaliteit & veiligheid; 

 verschillende malen is gesproken over de voortgang van de interne bedrijfsvoering, 
interne ontwikkelingen en mogelijke risico’s. In dit kader zijn de inhoudelijke, financiële 
rapportages en directiebeoordelingen besproken waaronder ziekteverzuimcijfers; 

 er is gesproken over zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang HKZ en kwaliteit en 
ontwikkelingen rond Topcare en Corona; 

 het strategisch financieel meerjarenbeleid en het strategisch vastgoedplan; 
 een presentatie over de ontwikkelingen binnen de divisies specifieke doelgroepen en 

divisie ouderen door de beide divisiemanagers; 
 een presentatie over de stand van zaken HRM door de manager P en O; 
 het inspectiebezoek en de voortgang van de acties naar aanleiding van het 

inspectiebezoek; 
 de voorzitter Raad van Bestuur is in februari samen met de voorzitter Raad van Toezicht 

op bezoek geweest bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg); 
 het organisatie-ontwikkelingstraject alsmede de ombuiging reorganisatie; 
 het informatiebeveiligingsbeleid; 
 de voortgangsrapportage bouw  en de voortgang rondom het nieuwbouwinitiatief 

Koningin Wilhelmina; 
 goedkeuring van de kaderbrief in september; 
 bespreking van de managementletter 2015 en goedkeuring van de begroting 2016 in de 

decembervergadering; 
 vaststelling van de gewijzigde reglementen Raad van Toezicht, Auditcommissie Financiën 

en Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; 
 vertrek van bestuurder mevrouw N. Vogel met een druk bezocht afscheid in museum 

Coda in Apeldoorn; 
 werving de en selectie met behulp van een extern bureau resulterend in de aanstelling 

van de heer Houtappels in de functie van bestuurder per 10 juli 2015; 
 de benoeming van de heer R.P.L. Boelhouwer in de functie van directeur bedrijfsvoering 

per 1 oktober 2015; 
 De heer Hoek heeft in november het jaarcongres van de NVTZ bijgewoond. Mevrouw 

Runia heeft bij de NVVT de cursus Toezicht en Kwaliteit gevolgd en de heer Barten de 
NVTZ-cursus Leergang voor beginnende toezichthouders in de Zorg; 

 benoeming van twee nieuwe RvT leden per 1 januari 2016: mevrouw C.M. van de Velde-
Kremer en de heer N.G. Bels. Hier is een werving- en selectietraject aan vooraf gegaan. 
Mevrouw Van de Velde-Kremer en de heer Bels hebben vanaf september de 
vergaderingen bijgewoond zonder stemrecht. De heren R.G.C. Schoolderman en C.M. 
van Malsen zijn in de decembervergadering afgetreden. 

 
De auditcommissie Financiën waarin twee leden van de Raad van Toezicht zitting 
hebben (de heer R.G.C. Schoolderman en de heer H.J. Barten) heeft in 2015 drie keer 
vergaderd. In deze commissie heeft onder andere de voorbespreking van de 
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jaarrekening, begroting, managementletter en managementinformatie  
plaatsgevonden. 
 
De auditcommissie Kwaliteit waarin twee leden van de Raad van 
Toezicht zitting hebben (de heer M.H.J. Hoek en mevrouw F.Y. Runia) heeft in 
2015 twee keer vergaderd. In deze commissie zijn de notitie Systeembeoordeling Kwaliteit 
en de notitie Kwaliteit en Veiligheidsmanagement besproken evenals het plan van  
aanpak naar aanleiding van het inspectiebezoek, het HKZ rapport en de  
klachtenrapportage.      
 
Naast de reguliere vergaderingen hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden met de 
thema’s “Kwaliteit van zorg en de rol van de RvT en bestuurder hierin” en 
“Samenwerkingsverbanden in relatie tot de strategie”. 
 
Ook in 2015 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht met de voorzitter van de Raad 
van Bestuur een jaargesprek gevoerd. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 
2015 eenmaal overleg gehad met de Centrale Cliëntenraad en tweemaal met de 
Ondernemingsraad. 
 
Honorering 
 
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de 
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet 
Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn. De vacatieregeling zag er 
in 2015 als volgt uit: 
 

 de leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding bestaande uit een 
jaarbedrag ter hoogte van € 7000,-- 

 voor de voorzitter geldt een opslag van 50% 
 voor de leden van de auditcommissie Financiën en auditcommissie Kwaliteit geldt een 

opslag van 25%.       
 
 
2.4 Medezeggenschap 
 
2.4.1 Cliëntenraad 
 
De medezeggenschap voor cliënten van Atlant Zorggroep is formeel geregeld door middel 
van lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. Locatie gebonden zaken worden 
besproken in de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van 
cliënten voor zaken die betrekking hebben op meerdere locaties of Atlant Zorggroep in zijn 
geheel. De centrale cliëntenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de lokale 
cliëntenraden. De voorzitter komt niet uit een van de lokale raden en is in die zin 
onafhankelijk. Er wordt gewerkt conform het convenant van de centrale cliëntenraad en een 
reglement waarin de zeggenschap van de cliëntenraad is vastgelegd. De centrale 
cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 
De centrale cliëntenraad kent een eigen jaarverslag. 
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2.4.2 Ondernemingsraad 
 
Atlant Zorggroep kent een ondernemingsraad die bestaat uit een gekozen afvaardiging van 
de medewerkers. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en 
werkt conform het reglement ondernemingsraad.  
De ondernemingsraad heeft met regelmaat overleg met de bestuurder, die zich laat 
ondersteunen door de manager Personeel & Organisatie.  
 
De ondernemingsraad kent een eigen jaarverslag. 
 
 
Hoofdstuk 3 | kwaliteit, klachtenbehandeling en toegankelijkheid 
 
3.1  Kwaliteit 
 
Ook in 2015 heeft Atlant het HKZ keurmerk weten te behouden en voor de doelgroepen 
Korsakov en Huntington Topcare label weten te behalen. Daarnaast is aan enkele van onze 
afdelingen binnen de divisie Ouderen het Corona keurmerk afgegeven. Nu het Corona 
keurmerk niet meer actief is, wordt gezocht naar een alternatief keurmerk. 
 
Atlant streeft er naar dat “unieke zorg voor unieke mensen” vorm krijgt door meer te werken 
vanuit de leefwereld dan vanuit de systeemwereld. Daarmee wordt niet gezegd dat binnen 
Atlant de normen waaraan onze zorgverlening moet voldoen minder belangrijk is. 
Integendeel!  
Atlant blijft de koers van “unieke zorg voor unieke mensen” vervolgen, maar meer in de volle 
breedte van hoe dit is bedoeld. Naast echte aandacht voor de cliënt ook het leveren van 
goede zorg en diensten centraal. Dus: doen wat een cliënt nodig heeft, niet alleen op de 
manier die voldoet aan de landelijk overeengekomen normen, ook op de manier die de 
individuele cliënt het beste past. 
 
Aan het Ministerie van VWS heeft Atlant ondersteuning gevraagd en gekregen in de vorm 
van begeleiding in het kader van InVoorZorg, om gedragsveranderingen  bij/in de teams te 
stimuleren en borgen. Zodat medewerkers meer eigenaarschap op zich nemen. Het elkaar 
aanspreken bij afwijkingen, openheid, verantwoordingsbereidheid en transparantie zijn 
leerpunten.  
Ook heeft Atlant op alle locaties veel aandacht gegeven aan borging van verantwoorde zorg, 
waaronder speciale aandacht voor de medicatieveiligheid. De resultaten werden gemonitord 
middels zorgdossierchecks, kwartaalrapportages, een cliënttevredenheidsonderzoek en 
interne audits in de vorm van inspectie simulatiebezoeken. 
 
Het melden van incidenten is een gewoonte geworden, maar het structureel samen leren 
van incidenten en doorvoeren van verbeteringen is nog niet op elke locatie en in elke 
geleding goed ingebed. Dat gaat Atlant in 2016 verder verbeteren. 
 
 
3.2 Klachtenbehandeling 
 
De klachtbemiddeling is binnen Atlant omschreven in de klachtenregeling. Cliënten, 
betrokkenen en /of familieleden benaderen de klachtenfunctionaris met klachten. Daarnaast 
wordt de klachtenfunctionaris regelmatig door divisiemanagers, teamleiders, medewerkers 
en vrijwilligers benaderd om te overleggen over klachten, gevoelens van onvrede of 
ongenoegens vanuit de cliënt. 
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Doel van de klachtbehandeling 
Doelstelling is om er voor te zorgen dat een ontevreden cliënt of diens vertegenwoordiger 
wordt gehoord en met respect wordt bejegend, zodat hij/zij weer vertrouwen krijgt in de 
organisatie. Daarnaast biedt een klachtenbehandeling Atlant gestructureerde informatie over 
de ‘zwakke plekken’ in de organisatie. Atlant wil deze informatie benutten voor structurele 
verbeteringen. 
 
De werkwijze; klachtenfunctionaris en klachtencommissie 
Atlant werkt met een klachtenfunctionaris. De belangrijkste taak is bemiddeling bij vragen 
en klachten. Doel is om in een vroegtijdig stadium een oplossing te vinden, in 
samenspraak met cliënt en organisatie, en het niet tot een formele procedure te laten 
komen. 
Indien klachten de klachtencommissie bereiken start de formele klachtenprocedure. De 
klachtencommissie kent een onafhankelijke samenstelling en werkt met een 
klachtenreglement. Atlant is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. 
 
De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie kennen een eigen jaarverslag. 
 
 
3.3    Toegankelijkheid 
 
Atlant werkt met een centraal loket voor de instroom van cliënten; Bureau Zorgentree (BZE). 
Cliënten komen voornamelijk via het CIZ. De CIZ-procedure duurt het 3 á 6 weken. Cliënten 
kunnen BZE op alle werkdagen tijdens kantoortijden bereiken via een centraal nummer. 
Klantvragen kunnen ook via de website van BZE worden gesteld.  
 
In onderstaande tabel staan de gemiddelde wachttijden en aantallen wachtenden vermeld. 
Het overheidsbeleid heeft gevolgen voor de instroom. Als gevolg van dit beleid worden er 
minder lage ZZP’s geplaatst.  

 
Voorzieningen  Wachttijden Gemiddeld aantal 

wachtenden 

Woonzorgcentrum De Loohof 6 – 12 maanden 5 – 8 

Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina* 0 – 3 maanden 0 – 3 
Woonzorgcentrum Sprengenhof 6 – 8 maanden 4 – 8 

Woonzorgcentrum Berghorst 0 – 3 maanden 0 – 3 
Woonzorgcentrum Berkenhove 6 – 12 maanden 5 – 12 

Verpleeghuis (algemeen) 0 – 6 maanden 0 – 4  
* Koningin Wilhelmina plaatst geen bewoners meer vanwege de nieuwbouw. 
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Hoofdstuk 4 | financieel 
 
Het financiële beleid van Atlant is gericht op continuïteit. Gezonde financiële ratio’s / normen 
zijn hiervoor de basis. 
 
4.1 Exploitatieresultaat 2015 
 
Het positieve resultaat over 2015 bedraagt afgerond € 1.780.000 (2014: € 278.000 positief). 
Het genormaliseerde resultaat 2015 bedraagt € 2.366.000 positief en is daarmee afgerond € 
1,2 miljoen hoger dan het genormaliseerde resultaat over 2014 (€ 1.193.000 voordelig). 
Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de opbrengsten uit zorgprestaties 
minder snel afnemen (als gevolg van lagere tarieven in 2015 en lager volume aan productie 
als gevolg van de transitie) dan de bedrijfslasten. In 2015 is daarbij sprake van lagere kosten 
voor strategische projecten (€ 0,9 miljoen).  
 

RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014 

Toevoeging:     

Reserve aanvaardbare kosten 
 €         
1.570.525  

 €               
18.088  

Bestemmingsreserve inventarissen 
 €             
209.000  

 €             
260.000  

Bestemmingsreserve xxx     

Resultaat 

 €         
1.779.525  

 €             
278.088  

   
Opbrengsten 
In 2015 is het jaar van de transitie binnen de zorg, dit zorgt voor een andere verdeling van 
opbrengsten. De omzet liet een daling zien van € 2,9 miljoen ten opzichte van 2014. In het 
wettelijke budget zijn in totaal gemiddeld 53,4 cliënten minder in zorg geweest, het 
merendeel van deze afbouw heeft plaatsgevonden binnen ZZP 1 t/m 3 (30,9), de overige 
cliënten (22,5) hadden een zzp 4 of hoger . Binnen de WMO zijn in totaal 5 cliënten in zorg 
geweest, dit zijn conform het gehanteerde beleid allen GGZ-C cliënten, op het moment van 
schrijven zijn alle cliënten vanuit deze financiering ingestroomd in de WLZ. Naast deze 
cliënten is er € 191K ontvangen aan gemeentelijke subsidies voor ontmoeting in de wijk. Het 
gemiddeld aantal cliënten is met 53 gedaald ten opzichte van 2014, dit was conform de 
planning. 
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Jaarlijks worden alle productie afspraken neerwaarts bijgesteld, Atlant kiest ervoor om 
bewust te produceren boven afspraken met het zorgkantoor. Dit om enerzijds het risico van 
onderproductie te voorkomen en anderzijds om daar waar het regiobudget het toelaat ook 
overproductie vergoed te krijgen.  
 
Personele kosten 
De personele kosten zijn met 3,3% (€ 1.205k) gedaald ten opzichte van 2014, dit is in lijn 
met de afname van cliënten c.q. vermindering van opbrengsten. Er heeft een toevoeging aan 
de reorganisatie voorziening van € 466k plaatsgevonden (totale reorganisatievoorziening 
bedraagt nu € 999k).  Opvallend is ondanks de algemene trend van afname in personele 
kosten dat de kosten PNIL stijgen met 13% naar € 1.160k (stijging 141k in vergelijking met 
2014). Door gebruik te maken van het Advisaris-model wordt de personele inzet in de 
dagelijkse bedrijfsvoering aangepast aan het werkelijke productieniveau / aantal cliënten.  
 

 
 
Materiële kosten 
Het totaal aan overige bedrijfslasten zijn met 9,5%  (€ 1.100k) gedaald in vergelijking met 
2014. Dit komt onder andere door lagere projectkosten in vergelijking met 2014 toen Atlant 
nog aanspraak kon maken op intensiveringsgelden.  
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4.2 Vermogen en financiële ratio’s 
 
Allerlei ontwikkelingen zorgen ervoor dat de bedrijfsrisico’s steeds meer bij zorginstellingen 
komen te liggen. Daardoor wordt het nog belangrijker ratio’s te bewaken, evenals naar 
positieve resultaten te streven. De belangrijkste ontwikkelingen zijn op dit moment: 
 

 Financiering op basis van de Normatieve Huisvestingscomponent 
 Verdergaande overdracht van taken aan decentrale overheid waaronder de 

begeleiding en dagbesteding 

 Bezuinigingen bij de decentrale overheden 
 Scheiden wonen en zorg 
 Tarieven staan onder druk 

 
Ratio’s  
Belangrijke ratio’s zijn onder andere de resultaatratio, solvabiliteit, liquiditeitsratio en 
weerstandsvermogen. 
 

Ratio's 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liquiditeitsratio 1,53 1,54 1,62 1,23 1,43 1,44 

Netto marge 3,0% 5,1% 5,1% 0,3% 0,5% 3,3% 

Solvabiliteitsratio 24,2% 26,8% 30,4% 31,8% 34,9% 36,6% 

 
De liquiditeitsratio neemt toe van 1,23 in 2013, naar 1,43 in 2014 tot 1,44 in dit jaar. Streven 
is een liquiditeitsratio tussen de 1 en 1,5 volgens de landelijke norm (current ratio)  
 
Atlant streeft er naar om voldoende liquide middelen beschikbaar te hebben om te kunnen 
voldoen aan haar verplichtingen. Er wordt gestreefd naar een minimaal saldo van liquide 
middelen ad € 6 miljoen. 
 
De netto marge is van 0.5% in 2014 gestegen naar 3,3% in 2015. De landelijke norm voor 
de netto marge die wordt  geadviseerd is groter dan 1,5% van de omzet, Atlant streeft niet 
naar de landelijke norm, als interne norm is > 1% bepaald. Door het vergoed krijgen van de 
overproductie van het zorgkantoor alsmede het terugdringen van kosten door betere 
bedrijfsvoering is het resultaat dit jaar significant verbeterd.  
 
Voor de middellange termijn richt Atlant zich op het creëren van een adequate omvang van 
het Eigen Vermogen. Atlant volgt de richtlijnen van het Waarborgfonds voor de zorgsector 
(Wfz). Ook voor het borgen van langlopende geldleningen is voldoende weerstandsvermogen 
van groot belang. Gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector, de toekomstige 
huisvestingsplannen en eventuele financieringsbehoefte wil Atlant de solvabiliteit op 
minimaal 25% houden.  
 
De huidige solvabiliteit per 31-12-2015 is 36,6% en voldoet daarmee ruimschoots aan de 
gestelde normen. Dit levert de organisatie ruimte om toekomstige financieringen voldoende 
te borgen.  
 
Investeringen & financiering 
 
De totale investeringen in 2015 bedroegen € 4,3 miljoen (o.a. verbouw Heemhof). De 
financiering vond plaats vanuit eigen middelen.  
 


