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1. PROFIEL VAN ATLANT
1.1 Typering
Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Atlant Zorggroep

Adres

Kuiltjesweg 1

Postcode

7361 TC

Plaats

Beekbergen

Telefoonnummer

055 567 200

Identificatienummer Kamer van Koophandel

080809010

E-mailadres

bureauzorgentree@atlant.nl

Website

www.atlant.nl

Rechtsvorm

Stichting

1.2 Structuur
Atlant Zorggroep (hierna: Atlant) 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 een ondernemingsraad en een centrale
cliëntenraad die bestaat uit leden van de lokale cliëntenraden.

ONDERSTAAND WORDT HET ORGANOGRAM WEERGEGEVEN.
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1.3

Werkgebied

Atlant richt zicht primair op de regio Apeldoorn en heeft locaties in Apeldoorn (5), Beekbergen (2)
en Ugchelen (1).
Voor de doelgroepen Huntington, Korsakov en Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg heeft
Atlant een bovenregionale functie.

1 / Berghorst
2 / Berkenhove
3 / De Loohof
4 / Heemhof
5 / Marken Haven
6 / Koningin Wilhelmina
7 / Markenhof
8 / Sprengenhof
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2. KERNPRESTATIES
2.1 Informatie op hoofdlijnen
In onderstaand tabel wordt op hoofdlijn informatie gegeven over aantallen cliënten, capaciteit en
productie, personeelsformatie en omzet.

Cliënten:
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar:

639

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar:

62

Aantal extramurale cliënten – exclusief cliënten dagactiviteiten- per einde Verslagjaar:

76

Capaciteit:
Aantal beschikbare plaatsen met Wlz-verblijf per einde verslagjaar:

692

Productie:
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar:
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar:

84.861
149.382

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar:

18.103

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten):

18.467

Personeel:
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar:
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar:

1050
654,36

Bedrijfsopbrengsten:
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar:

55.529.938

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten: 51.282.338

51.282.338

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten:

4.247.600

Voor nadere informatie wordt verwijzen naar de kwantitatieve informatie in DigiMV.
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3. MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
3.1

Samenwerkingsrelaties

3.1.1

Wonen, zorg en welzijn

Atlant kent samenwerkingsrelaties met onderstaande partijen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn:


Kruisvereniging Zorgsaam; Atlant en Zorgsaam kennen een statutaire samenwerking. Er wordt
o.a. samengewerkt op het gebied van gemaksdiensten.



Stichting Stimenz; Stichting voor het Apeldoorns welzijnswerk gericht op het bevorderen van
welzijn van burgers en maatschappelijk werk. In een samenwerkingsovereenkomst met Atlant is
vastgelegd dat in de woonservicezones een totaalpakket aan welzijn, zorg en wonen wordt
gerealiseerd. De vraag van de burger is hierbij leidend. Daartoe wordt gezamenlijk invulling
gegeven aan de ontmoetingsplekken en is de subsidievraag WMO gezamenlijk aanbesteed.



Pro Persona; Atlant en Pro Persona hebben een intentieovereenkomst tot samenwerking
afgesloten. De overeenkomst moet leiden tot samenwerking in, en uitbouw van de ketenzorg
voor cliënten met Korsakov, Huntington, psychiatrische verpleeghuiscliënten en NAH.



De Wending / Leger des Heils; de samenwerking bestaat uit het inhuren van Atlant’s medische-/
en paramedische zorg door beide partijen ten behoeve van hun verpleeghuiszorg.



Stichting Topcare: met Topaz, de Lelie Zorggroep, de Waalboog en Vivium wordt
samengewerkt in het kader van de ontwikkeling van Topcare en de Stichting Topcare die in mei
2013 is opgericht. Atlant is medeoprichter en bestuurslid van deze Stichting.

3.1.2

Netwerken en allianties

Atlant participeert in onderstaande zorgnetwerken/zorgallianties:


De Zorgalliantie.nu; een regionaal zorgnetwerk met Hogeschool Arnhem Nijmegen, circa 20
andere zorgaanbieders en woningbouwverenigingen in Gelderland, N.O. Brabant en Overijssel.
Het netwerk richt zich op innovaties in de zorg.



Korsakov Kenniscentrum; Atlant participeert in het bestuur van dit kenniscentrum samen met
drie andere V&V partijen.



Atlant is partner in Ketenzorg Dementie, het Netwerk Palliatieve Zorg en het Netwerk Geriatrie;
samenwerkingsverbanden in een netwerkconstructie met alle regionale V&V partijen, Gelre
Ziekenhuizen, GGNet, Stimenz, huisartsen, Alzheimerstichting en vrijwilligersorganisaties



Kerngroep Zorg; Deze regionale kerngroep kijkt in gezamenlijkheid naar het opzetten van een
digitale zorginfrastructuur in het kader van het langer thuis blijven wonen van cliënten. Tevens
wordt gekeken naar het oprichten van een regionaal mobiliteitscentrum voor personeel.
Participanten, naast Atlant, zijn de huisartsen, Safyra, Verian, GGNet, Riwis en het Gelre
Ziekenhuis. De gemeente faciliteert deze kerngroep.
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3.1.3

Opleidingen en kenniscentra

Met onderstaande kenniscentra, opleidingen en universiteiten werkt Atlant samen:


het ROC Aventus; samenwerking is er op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.



Saxion Hogeschool; Atlant onderhoudt goede contacten met de sector gezondheidszorg.



Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN); door de samenwerking met Zorgalliantie.nu zijn er
contacten met diverse lectoraten. Sinds 1 januari 2015 is gezamenlijk een associate lector
aangesteld.



de universiteiten Nijmegen, Groningen, Leiden, Utrecht en Amsterdam; o.a. op het terrein van
neurologie, verpleeghuisartsengeneeskunde, verplegingswetenschap, psychiatrie en
psychologie wordt er samengewerkt



Vilans, kenniscentrum voor langdurig zorg; er wordt samengewerkt in kader van de projecten.

3.1.4

Zorgkantoor / Zorgverzekeraar en overheden

Atlant Zorggroep werkt samen met:


het Zorgkantoor Zilveren Kruis en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis regio Apeldoorn/Zutphen e.o.
voor de zorginkoop



de Gemeente Apeldoorn in het kader van de ontwikkelingen WMO en woonservicegebieden.
Ook in het kader van arbeidsmarktproblematiek is er samenwerking. Zo kent Atlant
participatiebanen, wordt er ingezet op het ondersteunen van het vrijwilligerswerk en het
opzetten van steunpunten zorg en welzijn.



Op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft Atlant contracten met CZ, Menzis, VGZ,
DWS en Zilveren Kruis.

3.2 Aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten
3.2.1

Duurzaamheid binnen Atlant

Atlant heeft een duidelijke duurzame ambitie: daar waar mogelijk wordt, rekening houdend met de
eisen en wensen van haar doelgroepen, geïnvesteerd in duurzame oplossingen en het creëren van
bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Hiermee worden de middelen zoveel mogelijk
circulair ingezet en waar mogelijk gereduceerd. Ook wordt veel meer aandacht besteed aan het
scheiden van afval en aan bewustwording bij medewerkers. Hieronder valt ook de ambitie om het
energieverbruik te reduceren en dit ten dele duurzaam op te wekken.

3.2.2

Energie reductie en opwekking

Op het gebied van energie is de energie-audit een verplicht onderdeel vanuit de overheid, maar
Atlant kijkt verder. De intentie van Atlant is om in 2017 een energy panel in te richten om dagelijks
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te kunnen sturen op het energieverbruik van haar locaties en dit inzichtelijk te hebben. Ook wil
Atlant haar energie zoveel mogelijk zelf opwekken.
In 2015 is er geïnvesteerd in de plaatsing van zonnepanelen op de locatie Heemhof. Afgelopen jaar is
er een inventarisatie gemaakt waar nog meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden. In 2017
zullen op de locatie Markenhof zonnepanelen geplaatst worden en zal een afweging gemaakt
worden of het haalbaar is om zonnepanelen te plaatsen op locatie de Loohof.
Daarnaast is er tijdens de nieuwbouw van Koningin Wilhelmina verder gegaan dan het bestaande
bouwbesluit (met daarin alle eisen op het gebied van duurzaamheid). Zo is er extra geïnvesteerd in
ledverlichting in de appartementen en de groepsruimte/restaurant, warmteterugwinning en
intelligente schakeling met afzuigsysteem. Begin 2017 worden er ook ruim 250 zonnepanelen
geplaatst.
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4. TOEZICHT EN BESTUUR
4.1 Toezicht en bestuur
4.1.1

Governance code

Atlant 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 legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels
dit jaardocument en de jaarrekening en een publieksversie van het jaardocument.
Atlant hanteert de principes vanuit de Zorgbrede Governancecode.

4.1.2

Toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht van Atlant 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.
Per 1 januari 2016 zijn mevrouw C.M. van de Velde-Kremer en de heer N.G. Bels toegetreden tot de
Raad van Toezicht, nadat de heren R.G.C. Schoolderman en C.L. van Malsen per 31 december 2015
zijn afgetreden na het voltooien van de zittingstermijn.
De heer N.G. Bels heeft zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht per 22 maart 2016 opgezegd,
als gevolg van het aannemen van een baan in India. De vacature die hierdoor is ontstaan, is op 7
september 2016 opgevuld door het aantreden van de heer J.R. Hoekzema.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden (drie mannen en twee vrouwen).
De Raad van Toezicht kent twee voorbereidingscommissies: de auditcommissie financiën en de
auditcommissie kwaliteit.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de huidige leden van de Raad van Toezicht.
Naam

Eerste benoeming

Herbenoeming

Aftreden

Dhr. M.H.J. Hoek

2009

2013

2017

Mw. F.Y. Runia

2015

2019

2023

Dhr. H.J. Barten

2015

2019

2023

Mw. C.M. van de Velde-Kremer

2016

2020

2024

Dhr. J.R. Hoekzema

2016

2020

2024

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
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bestaat van de leden van de Raad van Toezicht of verwanten aan Atlant 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 de hoofdfunctie en de nevenfuncties van de huidige leden
van de Raad van Toezicht.
Naam

Hoofd- en nevenfunctie(s)

Dhr. M.H.J. Hoek

Hoofdfunctie:
− zelfstandig gevestigd interim directeur / bestuurder.
Nevenfuncties:
− voorzitter van de WMO Raad van de Gemeente Lochem;
− lid van de Ledenraad van de Rabobank Noord en Oost
Achterhoek. (In de loop van 2016 is het lidmaatschap van de
Ledenraad van de Rabobank komen te vervallen i.v.m. het
bereiken van de maximale termijn);
− voorzitter KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) Gemeente Lochem;
− Lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint
Jacob.

Mw. F.Y. Runia

Hoofdfunctie:
− praktijkhoudend huisarts.
Nevenfuncties:
− lid van de adviesraad van de app MINDD (Moet ik naar de dokter);
− lid van ParkinsonNet Apeldoorn.

Dhr. H.J. Barten

Hoofdfunctie:
− manager grondzaken bij Staatsbosbeheer.
Nevenfuncties:
− lid van de Raad van Commissarissen Stichting Jongeren
Huisvesting Twente;
− lid ledenraad Rabobank Apeldoorn en omgeving.

Mw. C.M. van de VeldeKremer

Hoofdfunctie:
− bestuurder van Vereniging Eigen Huis.
Nevenfunctie:
− Bestuurslid Skal Biocontrole.

Dhr. J.R. Hoekzema

Hoofdfunctie:
− zelfstandig adviseur.
Nevenfunctie:
− geen.

4.1.2.1 Vergaderingen Raad van Toezicht en onderwerpen
Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2016 zes keer vergaderd.
Volgende onderwerpen zijn besproken:
•

Goedkeuring van de jaarrekening 2015 en jaardocument 2015, in aanwezigheid van de
accountant
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 viertal speerpunten: Kwaliteit en
Veiligheid, Bedrijfsvoering en Financiën, HR en Vastgoed. Deze onderwerpen komen
meerdere keren terug.
Verschillende malen is gesproken over de voortgang van de interne bedrijfsvoering, interne
ontwikkelingen en mogelijke risico’s. In dit kader zijn de inhoudelijke en financiële
rapportages en directiebeoordelingen besproken waaronder verzuimcijfers
Er is gesproken over zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang HKZ en kwaliteit, het
cliënttevredenheidsonderzoek en ontwikkelingen rond Topcare.
Het strategisch financieel meerjarenbeleid, het strategisch vastgoedplan en financieel
meerjarenbeleid
Vier inspectiemeldingen en de voortgang van de meldingen
Een presentatie over de ontwikkelingen binnen de divisie ouderen en de ontwikkelingen
binnen de afdeling innovatie
De organisatie-ontwikkelingen inclusief de evaluatie van de in 2014 ingezette reorganisatie
De vastgoedprojecten waaronder nieuwbouw Koningin Wilhelmina en Het Immendaal
Bespreking van de managementletter 2016 en goedkeuring van de begroting 2017 in de
decembervergadering
Vaststelling van de gewijzigde reglementen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur,
auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en auditcommissie Financiën
Vaststelling van de Remuneratieregeling, Vacatieregeling en het wijzigingsvoorstel Statuten
Atlant Zorggroep
Het visietraject en daaraan gekoppeld de nieuwe huisstijl
Ontwikkelafspraken 2017 (zorgkantoor)
Het InvoorZorg traject en de plannen inzake het project Waardigheid en Trots
Voorbereidende gesprekken inzake de strategische herijking in 2017
Goedkeuring van de kaderbrief 2017
Het risicomanagement
Voortgang van de doorbraakprojecten: Verzuim, Strategische Personele Planning,
Roosteren en Productie Korsakov.

De auditcommissie Financiën waarin twee leden van de Raad van Toezicht zitting hebben ( de heer
H.J. Barten en vanaf 7 september 2016 de heer J.R. Hoekzema) heeft in 2016 drie keer vergaderd. In
deze commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de
accountant), begroting en managementinformatie plaatsgevonden.
De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin twee leden van de Raad van Toezicht zitting
hebben (mevrouw F.Y. Runia en mevrouw C.M. van de Velde-Kremer) heeft in 2016 twee keer
vergaderd. In deze commissie zijn o.a. de systeembeoordeling, kwaliteit- en
veiligheidsmanagement, de inspectiemeldingen, klachtenjaarverslag en het HKZ auditrapport
besproken.
Naast de reguliere vergaderingen hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden met als
thema’s “Governance” en “Visie en organisatie-ontwikkeling”.
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Ook in 2016 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 2016 eenmaal
overleg gehad met de Centrale Cliëntenraad en tweemaal met de Ondernemingsraad (art 24).

4.1.2.2 Scholing Raad van Toezicht
Mevrouw C.M. van de Velde-Kremer heeft de NVTZ cursus ‘Het Nederlandse Zorgstelsel’
bijgewoond en de heer H.J. Barten heeft de cursus “Dynamische Oordeelsvorming” gevolgd. De
heer M.H.J. Hoek heeft de “Leergang voor de Voorzitter van de RvT” gevolgd.

4.1.2.3 Honorering Raad van Toezicht
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 2016 als volgt uit:
−
−
−

4.1.3

de leden van de Raad van Toezicht ontvingen 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%.

Bestuur

De Raad van Bestuur van Atlant, 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.
Naam

Bestuursfunctie

Van - tot

Nevenfuncties

Dhr. M.M.J.M. Houtappels

Voorzitter Raad van Bestuur

7-2015 t/m heden

Zie hieronder

Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant en Kruisvereniging Zorgsaam vormde de heer
Houtappels het bestuur van de Kruisvereniging Zorgsaam. De heer Houtappels zat namens Atlant in
het bestuur van de Stichting Kenniscentrum Korsakov. Verder zat de heer Houtappels vanuit zijn
bestuursfunctie bij Atlant in het bestuur van de Stichting Topcare en de Stichting Vrienden van
Atlant Zorggroep.

4.1.3.1 Bezoldiging Raad van Bestuur
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
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Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WMT) en de Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.
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5. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES
5.1 Kwaliteit, klachten en medezeggenschap
5.1.1

Kwaliteit van zorg

Atlant heeft met inachtneming van het verleden – onder andere door het maken van een prachtige
documentaire over de geschiedenis van de organisatie (zie website) - vooruitgeblikt en de visie
geherformuleerd. De implementatie van deze prachtige nieuwe visie gebeurt in 2017.
Veel aandacht is besteed aan het versterken van de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Het
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is meer cyclisch opgezet. Hiermee is de uitvoering in de P&C
cyclus is geborgd. Voor de systeembeoordeling is informatie over resultaten van alle onderdelen van
de bedrijfsvoering geïnventariseerd en uitgebreid besproken met leidinggevenden, CCR en OR. De
uitkomsten zijn richtinggevend geweest voor de kaderbrief 2017. Continue aandacht voor het
kwaliteitsmanagementsysteem is op bestuurlijk niveau geborgd.
Om te volgen of de plannen ook uitgevoerd worden en geplande resultaten ook behaald zijn, zijn in
2016 checks uitgevoerd. Zo zijn de normen verantwoorde zorg opnieuw getoetst door middel van
simulatie inspectie bezoeken.
In 2017 blijft Atlant werken met externe simulatie inspecties voor alle locaties. Daarnaast wordt een
intern auditteam geworven en opgeleid. De scope van de audits wordt verbreed van normen
verantwoorde zorg naar ook andere onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Het risicomanagementsysteem is in 2016 herzien dit zowel rondom prospectieve als retrospectieve
risicoanalyses. Prospectief wordt geborgd dat alle risico’s worden overzien en belegd zijn bij
proceseigenaren. Daarbij een proces afgesproken waarin de ernst van risico’s worden afgewogen en
procedurele afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de maatregelen. Daarmee wordt bewuster en
vollediger omgegaan met risico’s. De implementatie zal in 2017 worden afgerond.
Voor de retrospectieve risicoanalyses is een prisma kernteam ingericht en is een nieuw VIM (Veilig
Incident Melden) systeem geselecteerd en is het proces voor opvolging ontworpen. Het melden van
incidenten is een gewoonte geworden, maar het structureel samen leren van incidenten en
doorvoeren van verbeteringen blijft een verbeterpunt. De verwachting is dat het nieuwe systeem
hierin kan ondersteunen.
In 2016 zijn we verder gegaan met de in 2015 ingezette gedragsveranderingen in de teams vanuit
het programma Waardigheid en Trots (VWS) voorheen InVoorZorg. De bereikte resultaten zijn heel
divers, bijvoorbeeld kortcyclische verbeteren, het bespreekbaar maken en terugdringen van
(ziekte)verzuim, omgaan met agressie, vroegsignalering en, zelf koken door of met cliënten.
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Atlant had het HKZ keurmerk en is eind 2016 overgestapt naar het ISO 9001 keurmerk. Daarvoor
werden we eind 2016 geaccrediteerd. Voor het Huntington Expertisecentrum en de Korsakov
afdelingen heeft Atlant het Topcare label. Beide kregen in 2016 positieve rapporten va de
visitatiecommissie op de midterm-reviews. Topcare staat voor excellente multidisciplinaire zorg en
een klimaat van wetenschappelijk (praktijk)gericht onderzoek en innovatie, het opleiden van
medewerkers, en voortdurende kennisdeling op gebied van goede zorg.
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.
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. De
klachtencommissie wordt verzorgd door Quasir Expertisecentrum. Verder is Atlant aangesloten bij
de landelijke geschillencommissie.

DE KLACHTENFUNCTIONARIS EN DE KLACHTENCOMMISSIE KENNEN EEN EIGEN JAARVERSLAG.

5.1.2

Medezeggenschap

Centrale Cliëntenraad
De medezeggenschap voor cliënten van Atlant 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 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
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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
heeft met regelmaat overleg met de bestuurder, die zich laat ondersteunen door de
Bestuurssecretaris.

DE CENTRALE CLIËNTENRAAD KENT EEN EIGEN JAARVERSLAG.

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.

5.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk
In 2016 zijn op het gebied van het personeelsbeleid de volgende onderwerpen nadrukkelijk aan de
orde geweest:
−

−

−

5.2.1

Het professionaliseren van de planning met als doel roosteren rondom de cliënt te
optimaliseren. Het roosterbeleid is aangepast en de voorbereidingen voor implementatie
zijn in 2016 in gang gezet. Er komt een roosterbureau binnen afdeling P&O.
T.a.v. de kwaliteit en professionalisering in de zorgfuncties is het project Strategische
Personele Planning samen met de teamleiders in beeld gebracht en hiervoor is een
implementatieplan gemaakt. Deze wordt in 2017 gefaseerd uitgevoerd.
Inzage in het eigen geautomatiseerd personeelsdossier voor medewerkers is gestart en
afgerond.

In- en uitstroom en vacatures

Verloop personeel

Aantal medewerkers

Aantal Fte’s

Instroom personeel in loondienst

178

78,15

Uitstroom personeel in loondienst

136

53,1
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Vacatures

Aantallen

Intern vervuld

Extern vervuld

Teruggetrokken

Cliëntgebonden

149

43

99

7

Niet cliëntgebonden

24

2

22

0

Vakantiewerkers

65

2

63

0

Totaal

238

47

184

7

5.2.2

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit

In 2016 is door het mobiliteitscentrum vooral gewerkt aan mobiliteit onder medewerkers met als
doel verbetering van de flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2016 is een
sterke groei te zien ten opzichte van 2015 in het aantal trajecten als het gaat om vrijwillige
loopbaanontwikkeling

Aantal begeleidingstrajecten
50
46

40
30
20
10
0

19
7

13

Boventalligheid

16

7
Re-integratie
2015

Vrijwillige
loopbaanontwikkeling

2016

Naast de individuele begeleiding van medewerkers is het mobiliteitscentrum in 2016 betrokken
geweest bij organisatievraagstukken t.a.v. verzuim en duurzame inzetbaarheid.

5.2.3. Ziekteverzuim
Ziekteverzuim is in 2016 een speerpunt geweest voor Atlant.
Het ziekteverzuimpercentage in 2016 (exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van
Vernet) was 6,53%.
Begin 2016 is Atlant gestart met de samenwerking met een andere arbodienst.
In het eerste kwartaal is gestart met een doorbraakproject Arbeidsverzuim, waarin het
ziekteverzuim uitgebreid is geanalyseerd en verschillende interventies zijn opgestart met als doel
het verzuim te verlagen. Er is onder andere een Adviesraad geformeerd die de teamleiders
ondersteunt in de verzuimaanpak binnen het team. Ook is er een Vitaliteitscoach ingezet waar
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medewerkers, die om welke reden dan ook uit balans zijn, terecht kunnen. Het doel hiervan is
psychisch verzuim voor te zijn.
In oktober is Falke en Verbaan als externe adviseur gevraagd de ingezette beweging rond verzuim te
versterken. Alle leidinggevenden zijn in het gedragsmodel van Falke en Verbaan getraind.
In 2016 is Atlant gestart met de voorbereiding van Eigen Risico Dragerschap WGA en WIA in 2017.

5.2.4

Vitaliteit

Er zijn verschillende losse activiteiten geweest rond het thema vitaliteit. Te denken valt aan het
inzetten van stappentellers, deskbikes, Vitaliteitscoach, werkplekonderzoeken etc.
Naast de losse acties zijn vervolg stappen gezet naar een beleid rond duurzame inzetbaarheid.

5.2.5

Medewerker Tevredenheid Onderzoek

In april 2016 is een digitale vragenlijst van ActiZ verspreid onder medewerkers. Het percentage
medewerkers dat de lijst heeft ingevuld was in 2016 60,1%. Atlant scoorde op alle drie de
meetpunten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek beter dan in 2014. Ten opzichte van de
branche VVT scoorde Atlant ook op alle facetten boven gemiddeld.

5.2.6. MIOM en Traumatische ervaringen
In 2016 zijn er 264 incidentmeldingen gedaan door medewerkers. Daarvan zijn 237 meldingen
veroorzaakt door fysieke agressie van een cliënt.
Om de kwaliteitscyclus rond incident meldingen beter sluitend te krijgen is er een systeem
geselecteerd waarin incidenten digitaal kunnen worden gemeld en tevens geanalyseerd.

5.2.7. Fysieke belasting van medewerkers
De ergocoaches uit de zorg en de ondersteunende diensten zijn geschoold op gebied van coaching
vaardigheden en de verschillende ergonomische werkmethoden. Daarnaast zijn er aan alle
medewerkers workshop carrousels aangeboden over onder andere het gebruik van tilhulpmiddelen.
Deze zijn druk bezocht.

5.2.8. Opleidingen
Er zijn verschillende activiteiten ondernomen om aan professionaliteitsbevordering van
medewerkers te werken.
Ten aanzien van de beroepsopleidingen waren in 2016 76 medewerkers bezig met een BBL
opleiding daarvan zijn 15 medewerkers gediplomeerd ( 1 verpleegkunde, 10 Verzorgende-IG, 7
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Helpende Z&W en 1 Maatschappelijke Zorg) 4 medewerkers zijn voortijdig gestopt met de
opleiding.
In 2016 hebben 117 studenten stage gelopen bij Atlant. De meeste stages werden in de zorg gelopen
niveau 1 t/m 5, maar er waren ook stagiaires bij de ondersteunende dienst. Van de 117 studenten
zijn er 24 die de stage voortijdig moesten afbreken of zelf hebben afgebroken.

5.2.9. Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden
Ook was er behoefte aan meer eigenaarschap van alle Eerste Verantwoordelijk Verzorgenden
binnen Atlant, daarvoor is een opleidingstraject in 2015 gestart. In 2016 is deze door iedereen
afgerond. Van alle EVV’ers heeft 92% het certificaat behaald.
Naast de beroepsopleidingen en EVV scholing is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van
medewerkers op in het werk voorkomende thema’s zoals het omgaan en de-escaleren van agressie
of onbegrepen gedrag; vrijheid beperkende maatregelen in het kader van de wet BOPZ,
belevingsgerichte zorg, BIT, ECD, klinische lessen, NSMS, PDL, triage voor verpleegkundigen,
psychopathologie, etc.

5.2.10. Leerplein Atlant
Om alle opleidingsprojecten meer gestructureerd en professioneler te laten verlopen en waarin de
medewerker meer regie kan voeren op zijn of haar eigen ontwikkeling, is de wens geuit om te
werken met een leer management systeem. Project “leerplein Atlant” is gestart met de
voorbereidingen op gebruik van het leermanagement systeem voor alle bij – en nascholingen.
Implementatie in februari 2017.

5.3

Financieel beleid

5.3.1

Hoofdlijnen financieel beleid

Het financiële beleid van Atlant is gericht op continuïteit. Gezonde financiële ratio’s / normen zijn
hiervoor de basis.

5.3.1.1 Exploitatieresultaat 2016
Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt positief € 537k. Hiermee is het resultaat € 37k hoger dan
begroot (€ 500k). Atlant is in control betreffende haar baten en lasten, de gekozen strategie om
zoals voorgaande jaren te sturen op het behoud van inkomsten (WLZ), deze strategische keuze
draagt positief bij aan het resultaat van Atlant. Atlant heeft ervoor gekozen om de impact van de
nieuwe cao (VVT 2016-2018) grotendeels te verwerken in het resultaat van 2016, dit leidt tot een
eenmalig negatief effect op het resultaat, echter zorgt dit voor een solide basis voor de komende
jaren.
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Resultaat als volgt verdeeld:

2016

2015

2014

45.422

1.570.525

18.088

Bestemmingsfonds investeringen

153.000

209.000

260.000

Bestemmingsfonds W&T

339.403

0

0

Resultaat

537.825

1.779.525

278.088

Toevoegingen:
Reserve aanvaardbare kosten

5.3.1.2 Opbrengsten
Waar Atlant in voorgaande jaren conform beleid zorgkantoor afbouw van productie heeft
plaatsgevonden is in 2016 ingezet op consolidatie van de inkomsten uit voornamelijk de WLZ. Er
heeft in 2016 een lichte groei plaatsgevonden, er zijn ultimo 2016 in totaal 4 cliënten meer in zorg
dan in januari. Dit is grotendeels verklaard door het openen van de Passage in maart, deze in- en
doorstroom afdeling biedt zorg aan 15 cliënten. Afspraken omtrent de WMO met gemeente
Apeldoorn zijn gecontinueerd volgens meerjarige overeenkomsten.

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.

5.3.1.3 Personele kosten
De totale personele kosten zijn met 0,6% (€ 215k) hoger dan begroot. Dit is in lijn met de toename
van cliënten en vermeerdering van opbrengsten in dezelfde periode. Binnen de personele kosten is
er een verschuiving zichtbaar, er is een afname van PNIL met 35% (€ 301k).
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Overeenstemmend met bovenstaande neemt de contractomvang in fte toe, in januari 2016 had
Atlant 636 fte aan medewerkers onder contract staan, dit is ultimo 2016 opgelopen 665,2 fte in
dienst. Daarnaast is ook het gemiddeld opleidingsniveau van medewerkers toegenomen.
Bovenstaand resultaat is exclusief een tweetal eenmalige kosten, er heeft een toevoeging op de
reorganisatievoorziening plaatsgevonden van € 119k (totale reorganisatievoorziening ultimo 2016;
€ 678k). Daarnaast heeft Atlant ervoor gekozen om de impact van de nieuwe cao grotendeels te
verwerken in het resultaat van 2016, het betreft hier ORT terugbetaling over de periode 2011-2015,
deze bedraagt € 888k en zal in zijn geheel ten laste gaan van 2016.

Door goede afstemming tussen teamleiders, F&C en P&O wordt de personele inzet in de dagelijkse
bedrijfsvoering aangepast aan het werkelijke productieniveau / aantal cliënten.

5.3.1.4 Materiële kosten
Het totaal aan overige bedrijfslasten zijn 3,3% (€ 407k) hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk
door kosten gemaakt voor Waardigheid & Trots (€ 590k), hier staan baten tegenover.
Gebaseerd op de doelstelling tot innovatie van het vastgoed, zijn in 2016 voor €189.000 versnelde
afschrijvingen doorgevoerd op oudbouw van locatie Koningin Wilhelmina en het terrein van
Immendaal.

5.3.2

Vermogen & 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:
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−
−
−
−
−

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

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

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liquiditeitsratio

1,53

1,54

1,62

1,23

1,43

1,44

1,18

Netto marge

3,0%

5,1%

5,1%

0,3%

0,5%

3,3%

1,0%

24,2%

26,8%

30,4%

31,8%

34,9%

36,6%

36,7%

Solvabiliteitsratio

De liquiditeitsratio neemt af van 1,44 in 2015 naar 1,18 in 2016, er is een absolute toename van
liquide middelen echter vanwege het vormen van enkele kortlopende schulden . 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 3,3% in 2015 gedaald naar 1% in 2016. De landelijke norm voor de netto
marge die door accountant EY wordt geadviseerd is groter dan 1,5% van de omzet, Atlant streeft
niet naar de landelijke norm, als interne norm is > 1% bepaald.
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 31-12-2016 is 36,7% en voldoet daarmee ruimschoots aan de gestelde
normen. Dit levert de organisatie ruimte om toekomstige financieringen voldoende te borgen.
Alle bovenstaande ratio’s zijn conform het vastgestelde treasury beleid.
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5.3.2.2 Investeringen & financiering
De totale investeringen in 2016 bedroegen €6,3 miljoen, de financiering vond plaats vanuit eigen
middelen.
Ultimo 2016 heeft een extra aflossing plaatsgevonden op de bestaande leningen (€0,6mln)

5.4 Risicomanagement
Eind 2016 is het beleid van Atlant op het gebied van risicomanagement opnieuw geformuleerd. Dit
beleid is erop gericht om op elk moment inzicht te bieden in de stand van zaken op verschillende
risicodomeinen aan bestuur, managementteam en toezichthouders, zodat duidelijk is wat de risico’s
zijn, welke mitigerende maatregelen er zijn genomen en wat daarvan de status is.
Onder risico verstaan we de kans op schade aan cliënten of de organisatie. Een risico heeft daarmee
een mate van onvoorspelbaarheid: de ongewenste gebeurtenis hoeft niet per definitie op te treden,
maar de organisatie moet er wel op voorbereid zijn.
De risico’s voor Atlant zijn onderverdeeld in vijf domeinen of risicogebieden: Cliënt, Medewerker,
Financiën, Ondersteuning en Strategie. Hieronder volgt een opsomming van de risico’s, maar zullen
in het 2017 verder aandacht krijgen.
Domein

Risico

Cliënt

−
−
−
−
−
−
−
−

Onvoldoende persoonsgerichte zorg
Niet voldoen aan normen verantwoorde zorg: Medicatieveiligheid
Niet voldoen aan normen verantwoorde zorg: Kwaliteit en veiligheid
(waaronder hygiëne en mondzorg)
Niet voldoen aan normen verantwoorde zorg: Cliëntdossier
Niet voldoen aan normen verantwoorde zorg: Deskundigheid en inzet personeel
Niet voldoen aan normen verantwoorde zorg: Vrijheidsbeperking
Calamiteit (IGZ-definitie) met cliënten
Niet opvolgen evaluatie gegevens (CTO, MTO, MDO, klachten, etc.)

Financiën

−
−
−
−
−
−
−
−

Niet vergoed krijgen overschrijding zorgkostenplafond verzekeraar
Liquiditeit onvoldoende
Solvabiliteit onvoldoende
Specifieke financiële risico’s (zoals: investeringen en deelnemingen)
Verzekeringen onvoldoende
Niet voorspelde omzetdaling
Niet voorspelde kostenstijging
Fraude

Medewerker

−
−
−
−
−
−

Onvoldoende aantrekken en behouden van medewerkers niveau 3,4 en 5
Onvoldoende vaardigheden van de medewerkers
Beschikbaarheid specialisten ouderengeneeskunde te beperkt
Onbevoegd onbekwaam handelen door medewerker
Hoog verzuim en arbeidsongeschiktheid
Medewerkers zijn onvoldoende toegerust voor het omgaan met
probleemgedrag
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−
−
−
−
−

Niet houden aan de arbeidstijdenwet
Ongewenst gedrag van medewerkers (ongewenste cultuur)
Vrijwilligers aan het werk met strafblad zonder dat dit bekend is
Medewerkers zijn onvoldoende positief over het benutten van de inzet van
vrijwilligers
Behoefte van cliënten en mogelijkheden van vrijwilligers passen onvoldoende
bij elkaar

Ondersteuning

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Brand
Overstroming
Besmetting voedsel
Uitval elektriciteit
Niet (tijdig) leveren door leverancier
Zorgtechnologie defect
Uitval koeling
Hulpmiddelen niet op orde
Uitval van kritische systemen (o.a. ECD)
Bedrijfsinformatie onvoldoende beveiligd (datalekken)
Privacygevoelige informatie onvoldoende beveiligd (datalekken)
Uitbraak virussen
Inbraak en/of diefstal

Strategie

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aanwijzing van IGZ
Gemiddeld slechte score per locatie op zorgkaart Nederland
Negatieve publiciteit in de pers
Cultuur in de organisatie beperkt ambitie
Concurrentiedruk neemt toe
Vastgoedportefeuille sluit niet aan bij de vraag
Geen relatie strategische doelstellingen
Geen aansluiting op Zorgbrede Governancecode
Niet voldoen aan de Wet Normering bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen

In 2017 worden de risico’s verder uitgewerkt (prioritering, beheersmaatregelen en conclusies) .
Daarbij is het van belang dat we de risicoanalyse jaarlijks opnemen in de PDCA-cycli. De financiële
risico’s zijn reeds onderdeel van de jaarlijkse PDCA en hierover wordt ook periodiek gerapporteerd.

5.5 Toekomstparagraaf
Alle medewerkers, onze professionals, zijn van onschatbare waarde voor de cliënt en daarmee voor
Atlant. Bevlogen en betrokken medewerkers maken het verschil. Zij zijn de ambassadeurs van de
organisatie en wij willen hen koesteren. We leiden onze mensen op zodat ze de juiste kennis en
kunde hebben om de veranderende (zorg) vragen die de cliënt stelt te kunnen blijven
beantwoorden. Strategische personeelsplanning is daarin een belangrijk onderdeel. We bieden alle
medewerkers op niveau 1 in de Zorg de mogelijkheid door te stromen naar niveau 2. Dat doen we
ook voor een groot aantal medewerkers niveau 2 naar niveau 3. Daarnaast wordt er de komende
jaren extra geworven op de hogere niveaus. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en het imago
van onze sector een behoorlijke uitdaging waar de komende jaren volop wordt ingezet.
Om goed te kunnen functioneren als professional en als organisatie, moeten we een aantal zaken op
orde hebben. We willen onze professionals faciliteren, zodat zij zich kunnen focussen op hun
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werkzaamheden. Dat doen we bijvoorbeeld door passende hard- en software, facilitaire zaken zoals
schoonmaak, gevarieerd eten & drinken voor de cliënten en het juiste vastgoed. We willen een
optimaal woon-werk klimaat, dus ons vastgoed moet aansluiten bij de woonwensen van de cliënten,
maar ook een goed klimaat zijn om in te werken. In 2017 en daarna staan er verschillende
vastgoedprojecten op stapel; de oplevering van Koningin Wilhelmina, de herontwikkeling van het
terrein van Markenhof en we onderzoeken de mogelijkheden van “het goede buitenleven” op het
terrein Immendaal. Tevens wordt er geïnvesteerd in zorgtechnologie om de cliënt nog meer
autonomie te geven. Om dit te realiseren zijn investeringen nodig en in een enkel geval financiering.
Financieel is Atlant gezond. Ook naar de toekomst toe is de verwachting dat de continuïteit niet
onder druk komt te staan.

Atlant Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Koningin Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof en Sprengenhof

Stichting Atlant Zorggroep

INHOUDSOPGAVE

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8

Jaarrekening 2016
Balans per 31 december 2016
Resultatenrekening over 2016
Kasstroomoverzicht over 2016
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Mutatieoverzicht materiële/financiele vaste activa
Overzicht langlopende schulden ultimo 2016
Toelichting op de resultatenrekening over 2016
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Pagina

30
31
32
33
40
47
50
51
56

Stichting Atlant Zorggroep

6.1 JAARREKENING

6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1

50.075.379
50.075.379

49.370.000
49.370.000

2
3
4
5

25.288
135.505
1.815.769
16.765.259
18.741.821

23.132
0
1.495.514
16.553.396
18.072.042

68.817.200

67.442.041

31-dec-16
€

31-dec-15
€

168.327
0
24.164.808
883.189
25.216.324

168.327
0
23.626.984
883.189
24.678.500

ACTIVA

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

Ref.
1,17492523
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

6

0,36642473

Voorzieningen

7

1.465.366

1.664.552

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

8

26.184.009

28.559.833

3
9

0
15.951.501
15.951.501

1.587.860
10.951.295
12.539.155

68.817.200

67.442.041

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref.

2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

12

53.418.764

52.293.644

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

13

987.015

574.212

Overige bedrijfsopbrengsten

14

1.124.160

947.658

55.529.938

53.815.514

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

15

36.702.264

35.629.883

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

3.170.388

3.497.490

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

-120.000

-120.000

Overige bedrijfskosten

18

13.760.977

11.515.719

Som der bedrijfslasten

53.513.629

50.523.092

BEDRIJFSRESULTAAT

2.016.309

3.292.422

-1.478.485

-1.512.897

537.824

1.779.525

2016
€

2015
€

339.403
153.000
45.422
537.824

0
209.000
1.570.525
1.779.525

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Waardigheid en Trots
Bestemmingsfonds inventarissen
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten

6
6
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6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- Financial lease - huidig boekjaar
- mutaties voorzieningen

2016
€

€

2.016.309

16, 17
7

3.559.973
-794.855
-199.186

3.292.422

3.887.075
-802.157
163.742
2.565.931

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden

Ontvangen interest
Betaalde interest

-2.156
-359.709

10.176
-294.629

3
9

-1.723.365
4.472.092

1.394.151
-340.811
2.386.863
6.969.103

19
19

65.712
-1.034.316

1

-946.199
6.363.770

-3.978.340
-4.265.353

8

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

172.995
-1.119.193

-4.265.353

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

768.887
7.309.969

-968.604
6.000.499

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

3.248.660

2
4

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

5
5
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2015
€

-1.523.283

-3.978.340

-972.569
-1.523.283

-972.569

211.863

1.412.861

16.553.396
16.765.259
211.863

15.140.535
16.553.396
1.412.861
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Atlant Zorggroep is statutair (en feitelijk) gevestigd te Beekbergen, op het adres
Kuiltjesweg 1.
De belangrijkste activiteiten zijn leveren van huisvesting en zorg aan ouderen en specifieke doelgroepen. De
belangrijkste financieringsstroom is de WLZ.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Gebouwen : 2 %.
• Installaties : 5 %.
• ICT : 33%
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %.
• Grond : 0 %
• Terrein voorzieningen : 5%
• Semi perm. gebouwen : 33%
• Verbouwing 5%
• Onderhanden : 0%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen / zijn deze als vooruitontvangen bedrag
onder de overlopende passiva opgenomen (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) [opnemen indien van
toepassing en aangeven hoe de subsidies/vergoedingen zijn verwerkt].
Groot onderhoud:
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich
voordoen.
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6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om
de verkoop te realiseren.
Ten gevolge van wijzigende regelgeving, zoals invoering van de wet Langdurige Zorg, overheveling naar WMO,
is door Atlant een bedrijfswaardeberekening uitgevoerd. Gedurende de verslagperiode zijn er geen aanwijzingen
dat de reële waarde van een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van
het verstrijken van de tijd of normaal gebruik. Er zijn geen aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen
dat de economische prestaties van een actief beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht. Uit deze
berekening bleek dat impairment niet van toepassing was.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. De voorraden zijn als courant beoordeeld, er is derhalve geen
voorziening getroffen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Inzet van derivaten en andere
afgeleide financiele instrumenten zijn volgens vastgesteld treasurystatuut bij Atlant niet mogelijk.
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6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen
op grond van verwachte oninbaarheid. Voor de voorziening dubieuze debiteuren geldt dat alle facturen ouder dan
3 maanden per balansdatum, voorzien zijn.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Voorziening jubilea
Onder de voorziening Jubilea zijn de verplichtingen opgenomen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen
zoals vastgelegd in de cao, inclusief de uitkering bij pensioen. De voorziening is gewaardeerd tegen contante
waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken over de tot en met balansdatum verstreken dienstjaren,
rekening houdend met de specifieke inhoud van de regeling. In de berekening is rekening gehouden met
disconteringsvoet van 4,75% en een gemiddelde salarisstijging van 2,25%. De blijfkans is gebaseerd op
ervaringscijfers.
Voorziening reorganisatie
Voor de geplande reorganisatie in 2015-2017 is in 2015 een voorziening getroffen van € 999.172. De
reorganisatie is met ingang van 1 mei 2015 geeffectueerd, in totaal is er in 2016 voor € 440.569 aan de
voorziening onttrokken in 2016. Anticiperend op de verdere afbouw in ZZP 1-3 en verzwaring van functies heeft
er een dotatie van 119.933 plaatsgevonden op de huidige reorganisatie voorziening.

Voorziening langdurig zieken
Onder de voorziening langdurig zieken zijn de verplichtingen opgenomen voor de loonkosten van zieke
werknemers in het 2e ziektejaar. In de berekening is rekening gehouden met de salarisontwikkeling conform de
CAO en de maximale looptijd per fte.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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
opgenomen tegen de nominale waarde.
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c.
de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en
d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat
niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de
berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de naindexering.
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.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Pensioenen
Stichting Atlant Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Stichting Atlant Zorggroep. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Atlant Zorggroep 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 hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De
‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te
gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad
minimaal 123% zijn. Ultimo 2016 bedraagt de gemiddelde dekkingsgraad 92,7%. Stichting Atlant Zorggroep heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Atlant Zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.

6.1.4.4 Grondslagen van segmentering
Gezien het geringe belang is geen segmentering toegepast op niet AWBZ-activiteiten.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
6.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft
de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van
deze jaarrekening gehanteerd.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

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

39.122.056
6.106.890
4.789.145
57.288

38.347.581
6.546.933
4.362.749
112.737

Totaal materiële vaste activa

50.075.379

49.370.000

2016
€

2015
€

49.370.000
4.265.352,00
3.170.388
389.585

49.278.735
3.978.340
3.497.490
389.585

50.075.379

49.370.000

De specificatie is als volgt:

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: financial lease
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Stichting Atlant Zorggroep heeft geen immateriele vaste activa.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
Financial Lease: Onder het bedrag van Gebouwen en terreinen is voor een totaalbedrag van € 30,2 mln. aan vaste activa
opgenomen, waarbij Atlant het juridisch en economisch eigendom heeft. Het huurcontract voor locatie Berkenhove valt onder de
criteria voor financial lease (€ 9 mln) waarbij economisch eigendom bij Atlant ligt, maar het juridisch eigendom niet.

2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Voedingsmiddelen

25.288

23.132

Totaal voorraden

25.288

23.132

Toelichting:
De voorraden worden als courant beoordeeld.
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3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz
t/m 2013
€

2014
€

2015
€

2016
€

Saldo per 1 januari

0

-193.709

-1.394.151

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

-13.557
207.266
193.709

1.481.809
0
1.481.809

91.108

91.108
1.468.252
207.266
1.766.626

Saldo per 31 december

0

0

87.658

91.108

178.766

31-dec-16
€

31-dec-15
€

135.505
0
135.505

0
1.587.860
-1.587.860

2016
€

2015
€

51.282.338
50.612.524
578.706

49.991.341
51.385.492
0

91.108

-1.394.151

-1.587.860
91.108

B

Stadium van vaststelling (per erkenning):

B

totaal
€

A

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
Af: overproductie
Totaal financieringsverschil

Toelichting:
Gedurende 2016 zijn er voorlopige afrekeningen inzake de boekjaren 2014 (-/- € 13.000) en voor 2015 (+ € 1.482.000) ontvangen.
Hierdoor is de schuldpositie t.o.v. het Zorgkantoor ultimo 2016 met € 1.472.000 afgenomen.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Vorderingen op debiteuren
RC Bewindvoering en Vermogensbeheer
Overige vorderingen:
Vordering op personeel
Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
Creditrente
Overige overlopende activa:
Overige overlopende activa

863.079
0

568.443
152.545

80.940

85.325

724.876

565.436

21.648

61.101

125.226

62.664

Totaal debiteuren en overige vorderingen

1.815.769

1.495.514

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 109.000 (2015: € 51.000).
In de debiteuren en overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 10.300 met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bankrekeningen
Kassen

16.737.405
27.854

16.534.693
18.703

Totaal liquide middelen

16.765.259

16.553.396

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

168.327
0
24.164.808
883.189

168.327
0
23.626.984
883.189

Totaal eigen vermogen

25.216.324

24.678.500

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Kapitaal

168.327

0

0

168.327

Totaal kapitaal

168.327

0

0

168.327

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

0

0

0

0

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

1.698.073
433.000
0
1.368.980
1.400.000

0
0
339.403
153.000
0

0
0
0
0
0

1.698.073
433.000
339.403
1.521.980
1.400.000

Reserve aanvaardbare kosten:
Resultaatbestemming

18.726.930

45.422

0

18.772.353

Totaal bestemmingsfondsen

23.626.983

537.825

0

24.164.808

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Algemene reserves:
Niet Collectief gefinancierd vrij vermogen

883.189

0

0

883.189

Totaal algemene en overige reserves

883.189

0

0

883.189

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves:

Totaal bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

`

Bestemmingsfondsen:
Strategische projecten
Vastgoedfonds
Waardigheid en Trots
Vervanging inventarissen
Ontwikkeling huisvesting

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Het fonds vervanging inventaris wordt aangevuld met het niet benutte deel van de investeringsruimte 2016.
Voor het fonds Waardigheid en Trots, wordt het verschil tussen enerzijds de toegekende bedragen vanuit de projectgroep
Waardigheid en Trots, en anderzijds de reeds gedane uitgaven gedoteerd.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
7. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2016
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2016
€

Langdurig zieken
Jubilea
Waardigheid & Trots
Reorganisatie

129.177
536.204
0
999.172

157.330
129.730
0
119.933

0
36.433
0
440.569

129.177
0
0
0

157.330
629.500
0
678.536

Totaal voorzieningen

1.664.552

406.992

477.002

129.177

1.465.366

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

861.566
143.400
460.400

Toelichting per categorie voorziening:
Langdurig zieken: Onder de voorziening langdurig zieken (nominaal) zijn de verplichtingen opgenomen voor loonkosten van zieke
werknemers in het 2e ziektejaar.
Jubilea: De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Onder de voorziening
jubiliea zijn de verpichitngen opgenomen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen zoals vastgelegd in de CAO, inclusief de
uitkering bij pensioen. De berekening is gebaseerd op blijfkans, leeftijd, en een disconteringsvoet van 4,75%, er is rekening
gehouden met de oplopende pensioenleeftijd.
Reorganisatie: De reorganisatievoorziening heeft betrekking op het reorganisatiebesluit uit 2014, welke nog niet volledig ten
uitvoer is gekomen. In deze voorziening zijn bedragen opgenomen voor (om)scholing / upgrading, coaching, vertrekstimulering,
vaststellingsovereenkomsten en outplacement. Het betreft een nominale waarde van de in de toekomst te betalen kosten.

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

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Schulden aan banken
Financial lease

16.704.094
9.479.915

18.781.176
9.778.657

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

26.184.009

28.559.833

2016
€

2015
€

29.500.008
291.354,42
1.523.282,85

31.048.367
284.435
972.569

27.976.725

29.791.363

1.792.716

1.231.529

26.184.009

28.559.833

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Af: financial lease aflossing
Af: aflossingen
Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

1.792.716
26.184.009
21.296.734

1.231.529
28.559.833
23.660.531

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.7. overzicht Leningen. In deze bijlage zijn
ook de aflossingsverplichtingen verantwoord. De verstrekte zekerheden staan in het leningenoverzicht vermeld.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden:
Overige schulden
Aflossing leningen en rente
Nog te betalen kosten:
Afschrijvingsvergoeding huurlocaties
Nieuwbouw Koningin Wilhelmina
Vooruitontvangen opbrengsten:
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Overige overlopende passiva

2.130.052
1.792.716
1.564.798
811.384
305.362

891.917
1.231.529
1.396.342
790.299
317.960

2.620.579
1.089.594

1.034.274
1.122.775

882.616
1.074.417

882.616
0

1.161.085
2.518.901

1.107.711
2.143.268

-1

32.604

15.951.501

10.951.295

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
Crediteuren: De toename van de crediteuren heeft een relatie met de investeringen die aan het eind van het jaar hebben
plaatsgevonden, daarnaast is de toename het gevolg van de reguliere bedrijfsvoering.
Overige Schulden: In de verplichting per 31-12-2016 is een bedrag opgenomen voor het niet vergoed krijgen van de overproductie
WLZ en ZVW. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor nabetaling ORT oude jaren voortvloeiend uit de nieuwe CAO VVT 20162018..
Nieuwbouw Koningin Wilhelmina: Nog te betalen bedragen in relatie tot de bouwkosten en vergoedingen voor gedwongen
verhuizingen.
Afschrijvingsvergoeding huurlocaties: Conform afspraken in 2014 is onder 'afschrijvingsvergoedingen huurlocaties' een post
opgenomen voor de in de huurcontracten opgenomen annuitaire afschrijvingen. Dit bedrag is goedgekeurd door de NZA en zal door
Atlant worden verrekend met de verhuurders.
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2016 € 2 miljoen (2015: € 2 miljoen).

10. Financiële instrumenten
Deze toelichting betreft een voorbeeld en dient nog instellingsspecifiek gemaakt te worden.
Algemeen
Conform treasury statuut handelt de instelling niet in financiële derivaten en/of andere financiele instrumenten. Atlant 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.
Renterisico en kasstroomrisico
Conform treasury statuut beperkt Atlant het renterisico van 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 einde looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om
(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen conform vastgesteld treasurybeleid.
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.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Uit hoofde van autoleaseovereenkomsten:
Pro Lease, leaseovereenkomst 1 auto, looptijd 4 jaar, startdatum 1-10-2015, leasebedrag € 9.050 per jaar incl. BTW.
Huurverplichtingen:
Het jaarlijks bedrag van de met Ons Huis aangegane huurverplichting van Berkenhove bedraagt voor het komende jaar € 0,8 mln.,
voor 2 - 5 jaar € 3,9 mln. en daarna € 12,4 mln. De resterende looptijd van het contract bedraagt 22,5 jaar.
Het jaarlijks bedrag van de met Habion/Actys aangegane huurverplichting van Nieuwbouw Koningin Wilhelmina bedraagt voor het
komende jaar € 0,7 mln., voor 2 - 5 jaar € 3,5 mln. en daarna € 10,4 mln. De resterende looptijd van het contract bedraagt 19,9 jaar.
Daarnaast is er nog een resterende huurverplichting voor Koningin Wilhelmina oud van € 150.000 in 2017.
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6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond

Terrein
voorzieningen

Gebouwen

Semi perm.
gebouwen

Verbouwing

Installaties

Onderhanden
projecten

Subtotaal

Totaal

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

1.464.778
0

644.780
236.118

40.220.374
17.835.558

7.739.735
7.730.017

7.012.138
2.455.638

14.488.651
8.028.181

112.737
0

71.683.193
36.285.512

84.565.277
44.545.306

Boekwaarde per 1 januari 2016

1.464.778

408.662

22.384.816

9.718

4.556.500

6.460.470

112.737

35.397.681

40.019.971

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

0
0

14.464
44.470

1.785.478
774.794

0
9.718

561.653
363.862

154.638
587.107

2.068.201
0

4.584.434
1.779.951

6.389.003
3.170.388

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.123.650
0
2.123.650

2.123.650
0
2.123.650

2.123.650
0
2.123.650

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-30.006

1.010.684

-9.718

197.791

-432.469

-55.449

680.833

1.094.965

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.464.778
0
0

659.244
0
280.588

42.005.852
0
18.610.352

7.739.735
0
7.739.735

7.573.791
0
2.819.500

14.643.289
0
8.615.288

57.288
0
0

74.143.977
0
38.065.463

88.830.630
0
47.715.694

Boekwaarde per 31 december 2016

1.464.778

378.656

23.395.500

0

4.754.291

6.028.001

57.288

36.078.514

41.114.936

0,0%

5% en 50%

2,0%

33,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage
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6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Instandhouding

Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Subtotaal

€

€

€

€

€

3.300.195

5.102.461

117.539

3.420.760

1.745.640

2.640.308

101.487

3.090.771

11.940.955
0
7.578.206

1.554.555

2.462.153

16.052

329.989

4.362.749

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

727.995
465.655

873.966
631.821

38.497
15.446

164.111
265.251

1.804.569
1.378.173

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

262.340

242.145

23.051

-101.140

426.396

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

4.028.190
2.211.295

5.976.427
3.272.129

156.036
116.933

3.584.871
3.356.022

13.745.524
8.956.379

Boekwaarde per 31 december 2016

1.816.895

2.704.298

39.103

228.849

4.789.145

5% en 10%

10,0%

20,0%

20% en 33%

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

Afschrijvingspercentage
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6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Gebouwen

Verbouwing

Installaties

Subtotaal

€

€

€

€

778.969

10.693

151.467

606.844

9.740

65.004

941.129
0
681.588

172.125

953

86.463

259.541

4.156

534

7.574

12.264

-4.156

-534

-7.574

-12.264

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

778.969
0
611.000

10.693
0
10.274

151.467
0
72.578

941.129
0
693.852

Boekwaarde per 31 december 2016

167.969

419

78.889

247.277

2% en 2,5%

5% en 33,33%

5% en 33,33%

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016
Mutaties in het boekjaar
- afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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BIJLAGE

6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Rabobank
ING
Rabobank
ING
ING
ABN AMRO
Totaal

24-apr-01
22-jul-96
24-apr-01
27-sep-07
27-sep-07
28-aug-94

11.208.371
680.670
453.780
10.000.000
6.000.000
2.048.534
30.391.355

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2015
2016
%

40
20
20
40
20
40

Hypothecair
onderhands
onderhands
Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair

5,98%
3,95%
5,98%
4,91%
4,91%
4,95%

€

Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2016
over 5 jaar
2016

€

€

€

7.145.337
31.300
124.789
7.750.000
3.300.000
1.369.925

0
0
0
0
0
0

840.628
31.300
45.378
250.000
300.000
55.977

6.304.709
0
79.411
7.500.000
3.000.000
1.313.948

19.721.351

0

1.523.283

18.198.068
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Resterende
looptijd in
jaren eind
2016

Aflossingswijze

€
4.343.244
0
0
6.250.000
1.500.000
1.002.746
13.095.990

Aflos-sing
2017

Gestelde
zekerheden

€
20
0
2
30
10
17

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Annuitair

840.628
0
45.378
250.000
300.000
57.968
1.493.974

Pos/Neg.Hyp
Geen
Geen
Pos/Neg.Hyp
Pos/Neg.Hyp
Geen
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6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

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

572.953
51.282.338
937.609
231.494
394.370

514.064
49.991.341
1.130.647
249.232
408.360

Totaal

53.418.764

52.293.644

Toelichting:
Wettelijk Budget: Conform ingezet beleid heeft een verdere afbouw plaatsgevonden van ZZP 1 tm 3. In 2016 is extra budget in het
kader van Waardigheid & Trots toegekend ter hoogte van € 590.000.
WMO: Het aantal clienten verblijf dat vanuit de WMO wordt gefinancierd is in 2016 afgenomen. Daar staat tegenover dat in 2016 meer is
ontvangen aan subisidies voor de algemene voorzieningen.
Overige zorgprestaties: Voor Ketenzorg Huntington is in 2016 voor het eerst € 384.000 gedeclareerd.

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Subsidies Wlz/Zvw-zorg
Overige Rijkssubsidies
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)

635.800
338.714
12.501

0
556.185
18.028

Totaal

987.015

574.212

Toelichting:
Subsidies Wlz-Zvw-zorg: Dit betreft de opbrengsten 1e Lijns Verblijf (kortdurend Verblijf). Er heeft een verschuiving van de ZZP3 en
ZZP 6 excl. behandeling (WLZ) plaatsgevonden naar de Subsidieregeling conform de wettelijke regelingen.
Overige Rijkssubsidies: Dit betreft de subisidie voor het Stagefonds.

14. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Maaltijden
Hotelmatige opbrengsten
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Cliëntgebonden opbrengsten
Technische diensten
Huuropbrengsten
Overige
Totaal

2016
€

2015
€

115.141
221.482

101.587
182.640

219.554
23.839
213.310
330.834

205.127
17.261
230.632
210.411

1.124.160

947.658

Toelichting:
Overige bedrijfsopbrengsten: In de overige opbrengsten is een bedrag opgenomen voor ontvangst van Habion van € 82.200 teveel
betaalde huur aanleunwoningen Koningin Wilhelmina.
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LASTEN
15. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Dotatie reorganisatievoorziening
Overige
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

27.333.954
4.275.741
2.231.289

26.587.460
4.102.742
2.149.193

119.933
1.882.133
35.843.051
859.213

466.016
1.163.617
34.469.028
1.160.855

Totaal personeelskosten

36.702.264

35.629.883

691
8
699

674
8
682

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Verpleging en verzorging
Personeel niet in loondienst
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
Lonen en salarissen: Als gevolg van zorgverzwaringbeleidskeuzes en productie is in 2016 meer personeel ingezet dan in 2015.
Sociale lasten en pensioenen: De sociale lasten zijn met 0,5% gestegen t.o.v. 2015. De premie OP is gestegen.
Reorganisatievoorziening: Er heeft in 2016 een aanvullende dotatie aan de reorganisatievoorziening plaatsgevonden. De voorziening is
met € 119.000 verhoogd.
Overige Personele kosten: Er is een verplichting van € 887.962 opgenomen i.v.m. naheffing ORT conform CAO VVT 2016 - 2018.
PNIL: De kosten voor uitbesteding ICT zijn in 2016 verantwoord onder Adminstratie door derden (in 2015 € 494.000). In 2016 zijn de
bereikbaarheidsdiensten van de artsen uitbesteed aan MedTzorg. Daarnaast zijn vanwege openstaande vacatures externe artsen
ingehuurd.

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

2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

3.170.388

3.497.490

Totaal afschrijvingen

3.170.388

3.497.490

Toelichting:
Materiele vaste activa: In 2016 hebben extra afschrijvingen plaatssgevonden in relatie tot nieuwbouw Koningin Wilhelmina.
17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

-120.000

-120.000

Totaal

-120.000

-120.000

Toelichting:
Huuropbrengst van de keuken wordt gebruikt om de boekwaarde van het gebouw te corrigeren. Deze opbrengst valt niet onder de
nacalculatie en wordt daarom rechtstreeks t.l.v. het resultaat geboekt.
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18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

3.955.932
5.735.666
969.771

3.962.680
3.603.681
1.002.264

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

641.647
357.219
306.047
489.093
1.794.006

681.292
343.325
333.676
464.213
1.822.506

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.070.631
234.971

1.060.542
64.045

13.760.977

11.515.719

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
Algemene kosten: Hierin zijn de extra kosten begrepen in het kader van de extra middelen t.b.v. Waardigheid & Trots.
In 2016 zijn de kosten Administratie door derden hoger a.g.v. een verschuiving van de kosten voor ICT van Uitzendkrachten naar
Administratie door derden.

Dotaties en vrijval voorzieningen: Er hebben dotaties plaatsgevonden aan de voorzieningen voor Jubilea/Pensioenen,
Langdurig Zieken en Dubieuze Debiteuren.

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

2016
€

2015
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

26.258
26.258

94.153
94.153

Rentelasten
Rentelasten Financial Lease
Subtotaal financiële lasten

-1.001.243
-503.501
-1.504.743

-1.089.328
-517.722
-1.607.050

Totaal financiële baten en lasten

-1.478.485

-1.512.897

Toelichting:
Rentebaten: De rentebaten zijn gedaald a.g.v. de lagere creditrente en daling van de banksaldi met ruim € 900.000.
Rentelasten: Daling van de stand van de leningen heeft geleid tot lagere rentelasten. Daarnaast zijn de rentetarieven gedaald.
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20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M.M.J.M. Houtappels
Naam topfunctionaris
Functionaris (functienaam)
Bestuurder
In dienst vanaf (datum)
10-jul-15
In dienst tot (datum)
31-dec-16
100,00%
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
129.791
Winstdelingen en bonusbetalingen
0
Totaal beloning (6 en 7)
129.791
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)
10.776
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
nvt

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 11)
12
13

Beloning 2015
Bezoldigingsklasse zorginstelling

M.H.J. Hoek
Voorz. RvT
1-sep-09
31-dec-16
0,00%

J.R. Hoekzema
Lid RvT
7-sep-16
31-dec-16
0,00%

F.Y. Runia
Lid RvT
1-jan-15
31-dec-16
0,00%

10.500
0
10.500
0

2.757
0
2.757
0

8.750
0
8.750
0

0

0

0

nvt

nvt

nvt

140.567

10.500

2.757

8.750

70.832
III

10.500
III

0
III

8.750
III

N.G. Bels
Lid RvT
1-jan-16
22-mrt-16
0,00%
1.993
0
1.993
0
0
0

0
0
1-jan-16
2-jan-16
0,00%
0
0
0
0
0
0

- Vervolg 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naam topfunctionaris
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering
en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (6 en 7)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op
termijn (inin€)
Uitkeringen
verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

H.J. Barten C.M. vd Velde-Kremer
Lid RvT
Lid RvT
1-jan-15
1-jan-16
31-dec-16
31-dec-16
0,00%
0,00%
8.750
8.750
0
0
8.750
8.750
0
0
0
0
0
0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 tm. 11)

8.750

8.750

1.993

0

12
13

8.750
III

0
III

0
III

0

Beloning 2015
Bezoldigingsklasse zorginstelling

Toelichting:
In het kader van de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen) heeft de raad van toezicht besloten de bestuurder in te delen
in Klasse III op bais van een puntenaantal van 9. De voorzitter van de raad van toezicht heeft recht op een honorering van 15% van de
maximum inschaling, zijnde € 146,000. Voor de voorzitter bedraagt dit derhalve € 21.900. Voor leden van de raad van toezicht bedraagt
de de honorering 10%. Per lid is dit € 14.600. De honoreringsbedragen zijn exclusief Btw.
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21. Honoraria accountant

2016
€

2015
€

42.895

52.350

42.895

52.350

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
Totaal honoraria accountant

22. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 20.

Pagina 55

Stichting Atlant Zorggroep

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Atlant Zorggroep heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 16 mei
2017.
De raad van toezicht van de Stichting Atlant Zorggroep heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering
van 16 mei 2017.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben na 31 december 2016 geen gebeurtenissen plaatsgevonden welke van materieel en wezenlijk belang zijn.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Bestuurder
M.M.J.M. Houtappels

16-mei-17

Voorzitter raad van toezicht
M.H.J. Hoek

16-mei-17

Lid raad van toezicht
J.R. Hoekzema

16-mei-17

Lid raad van toezicht
F.Y. Runia

16-mei-17

Lid raad van toezicht
H.J. Barten

16-mei-17

Lid raad van toezicht
C.M. vd Velde-Kremer

16-mei-17
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7.1 OVERIGE GEGEVENS

7.1.1 Resultaatbestemming
Statutaire regeleing resultaatbestemming

7.1.2 Nevenvestigingen
Stichting Atlant Zorggroep heeft geen nevenvestigingen.

7.1.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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