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Inleiding 

 

Met dit bestuursverslag en de bijbehorende jaarrekening wil OlmenEs alle belanghebbenden en 

geïnteresseerden inzicht geven in de ontwikkelingen en resultaten van de organisatie in 2019.  

Ook wil OlmenEs zich hiermee verantwoorden over de aan haar toevertrouwde publieke middelen. 

Deze maken het mogelijk om vanuit onze idealen een belangrijke maatschappelijke taak uit te 

voeren.  

 

Voor de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van zorg verwijs ik u graag naar het 

kwaliteitsrapport 2019, dat geplaatst is op onze website www.olmenes.nl. 

Zorginstellingen worden niet meer door het Ministerie van VWS verplicht om een uitgeschreven 

jaardocument te publiceren. Wij vinden het echter toch belangrijk om op een toegankelijke wijze 

verslag te doen van de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2019, het jaar van het 25-jarig 

bestaan van de organisatie.  

 

Het bestuursverslag beschrijft eerst de talrijke feestelijke momenten die hebben plaatsgevonden in dit 

jubileumjaar en benoemd daarnaast de belangrijkste ontwikkelingen. Naast een financiële analyse is 

de volledige jaarrekening 2019 opgenomen. Tenslotte zijn de jaarverslagen toegevoegd van de Raad 

van Toezicht, de Bewonerscliëntenraad, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 

 

 

Rob de Breij, mei 2020 

Bestuurder 
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1. Profiel van de organisatie 

1.1. Algemene identificatiegegevens 

 

Naam: Stichting OlmenEs 

Adres: Beatrixoord 1 

Postcode: 8426 GM 

Plaats: Appelscha 

Telefoonnummer: 0516-438100 

Nummer Kamer van Koophandel: 41004209 

E-mailadres: olmenes@olmenes.nl 

Website: www.olmenes.nl 

  

1.2. Structuur van de organisatie 

 

Juridische structuur 

OlmenEs is een stichting die ten doel heeft het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van 

het leven van jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, met een voor de stichting geschikte 

zorgindicatie, daarbij uitgaande van de antroposofische beginselen.  

 

Daarnaast heeft OlmenEs drie gelieerde stichtingen, met eenzelfde bestuurs- en toezichtmodel als de 

stichting OlmenEs. Deze stichtingen kennen geen WLZ-financiering. Het betreft: 

- Stichting De Bongerd: Deze stichting voert het beheer over de medewerkerswoningen van 

OlmenEs. 

- Stichting Voorzieningen OlmenEs: Deze stichting heeft het doel om voorzieningen, direct of 

indirect, ten bate van OlmenEs te realiseren vanuit ontvangen schenkingen. 

- Stichting Natuurbegraafplaats OlmenEs: Deze stichting heeft ten doel het onderhouden van 

een natuurbegraafplaats voor het begraven van bewoners, medewerkers en verwanten van de 

stichting OlmenEs.  
 

Besturingsmodel  
OlmenEs is een stichting met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur, die 

optreedt als directeur/bestuurder van de stichting. De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar 

uit zes leden. In een informatieprotocol is vastgelegd welke informatie de directeur/bestuurder aan de 

toezichthouders verstrekt en op welke wijze hij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. 
   

Toelatingen 

OlmenEs heeft een toelating voor zes WLZ-functies te weten: langdurig verblijf, behandeling, 

persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en SGLVG-verblijf. Ook bezit OlmenEs een 

BOPZ-erkenning (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). 

OlmenEs heeft een bovenregionale erkenning. Dit betekent dat OlmenEs bewoners vanuit andere 

regio’s mag opnemen. 

 

Medezeggenschapsstructuur 

OlmenEs heeft een Cliëntenraad, bestaande uit ouders en vertegenwoordigers, een 

Bewonerscliëntenraad, bestaande uit bewoners, en een Ondernemingsraad. 

  

mailto:olmenes@olmenes.nl
http://www.olmenes.nl/
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1.3. Kernactiviteiten en nadere typering 

 

OlmenEs is een antroposofische woon- en werkgemeenschap met als primaire doelgroep 

volwassenen met een verstandelijke beperking. De kernactiviteit bestaat uit het bieden van woonzorg 

en dagbesteding op basis van de zorgzwaartebekostiging. Hierbij richt OlmenEs zich op de 

ontwikkeling van bewoners in alle levensgebieden (wonen, werken en vrijetijdsbesteding). OlmenEs 

biedt intramurale zorg (verblijf) en extramurale zorg in de vorm van dagbesteding. Kenmerkend voor 

de dagbesteding is dat vrijwel elke bewoner, ongeacht de mate van handicap, in een werkplaats 

werkt en hierin vakbekwaamheden ontwikkelt. OlmenEs kent de volgende werkgebieden:  

- Ambachten: Pottenbakkerij, weverij, metaal- en onderhoudswerkplaats, papier- en 

kunstwerkplaats, houtwerkplaats, creatieve therapeutisch werkplaats. 

- Facilitair: Winkel, bakkerij, keuken, huishoudelijke en ondersteunende diensten, wasserij, 

transportgroepen. 

- Agrarische en buitenwerkplaatsen: Landbouw, veeteelt, melkverwerking, groenten- en 

kruidentuin, bosbouw, plantsoenonderhoud. 

- Buitengewoon: Dagopvang voor de oudere bewoners en degenen die niet (meer) kunnen 

deelnemen aan het werkproces.   

-  

Er wordt gewerkt vanuit een sociaal-therapeutische zorgvisie en zorgmethodiek. Dit houdt in dat op 

basis van het antroposofisch mensbeeld ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden, waarbij 

bewoners zich met en aan elkaar ontwikkelen. Een multidisciplinaire samenwerking waarborgt een 

integrale benadering van de bewoner. Zoveel mogelijk vaste begeleiding geeft structuur en 

veiligheid. Naast het beantwoorden van de dagelijkse zorgvraag van de bewoners, tracht OlmenEs 

een wezenlijke bijdrage te leveren aan dieperliggende existentiële ontwikkelingsvragen van 

bewoners. De begeleider is zich hierbij bewust dat ten aanzien van deze hulpvraag bewoner en 

medewerker als mens gelijkwaardig zijn. 

 

OlmenEs voldoet aan wettelijke en algemeen maatschappelijk aanvaarde normen en eisen (HKZ-

certificering, eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, accountantsregels, etc.) en 

onderscheidt zich door zorg te verlenen vanuit een antroposofische zorgvisie.  

1.4. Aantal bewoners 

 

2019           

132 bewoners   Wlz         

2 bewoners (GGZ-C)  WMO Gemeente Leeuwarden   

5 dagbesteding  Wlz         

2 dagbesteding  WMO OWO Gemeente     

8 dagbesteding  PGB        

149 Totaal       
       

Gegevens: ResidentWeb 
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2. Algemene terugblik op het jubileumjaar 2019 

 
 

 
 

Dit jaar is op vele manieren stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van OlmenEs. Na een initiatieffase 

van zeven jaar is OlmenES in april 1994 vol verwachting begonnen met 18 bewoners aan een 

prachtige en gezonde gemeenschap wat gefaseerd is gegroeid naar een mooie woon- en werkplek 

voor 134 bewoners. Zo’n ontwikkeling kun je niet op één moment vieren! Bij de nieuwjaarsreceptie, 

waarop aan iedereen een feestmutsje is uitgereikt, is het jaarthema bekend gemaakt: FEEST! Hoe 

kon het ook anders. Met inbreng van bewoners en medewerkers zijn door het jaar heen de volgende 

festiviteiten georganiseerd: 

 

24 januari Opening feestjaar met de dynamische Djembee-groep Koko in de grote zaal en 

een wat rustiger optreden van de Klankreiziger voor kleine groepen bewoners.   

5 april Bijeenkomst voor de bewoners en medewerkers van ‘het eerste uur’. 15 van de 

eerste 18 bewoners wonen nog in OlmenEs en een zestal medewerkers van toen is 

nog werkzaam. Een aantal ex-medewerkers uit die pioniersperiode werd 

uitgenodigd en het werd een warm weerzien met uitwisselen van anekdotes, 

ondersteund door een fotoreportage. Wat was iedereen 25 jaar geleden nog jong! 

10 mei Sportmiddag voor bewoners. Op een prachtige voorjaarsdag helpen CIOS 

studenten bij de organisatie om een mooi parcours te maken van activiteiten, zoals 

touwtrekken, balgooien en hindernislopen. Ook maakt een ‘run’ door het bos 

onderdeel uit van de sportieve bezigheden. De snacks van de ingehuurde patatbus 

vonden gretig aftrek na afloop. 

28 juni In samenwerking met de Cliëntenraad en de Bewonerscliëntenraad is de thema 

middag voor bewoners, medewerkers en ouders/verwanten over ‘Eigen regie en 

zelf keuzes maken’ georganiseerd. Op luchtige wijze werd het serieuze onderwerp 

ingeleid en daarna verder in groepjes besproken. Buiten in het zonnetje kon na 

afloop genoten worden van een hapje en een drankje bij swingende livemuziek. 

Eigen regie is inmiddels als vast onderdeel opgenomen in het zorgplan van de 

bewoner.  

28 en 29 

september 

De verjaardagdatum! 

Opvoering van het sprookje ‘De groene slang en de schone lelie’ door bewoners 

en medewerkers voor ouders/verwanten en relaties. Het hele jaar is voor deze 

voorstelling geoefend en vrijwel alle geledingen van OlmenEs zijn betrokken 

geweest bij de totstandkoming: de spelers, het orkest, begeleiden van bewoners, 

bouwen van decor, faciliteren van de buitenlocatie, pr-materiaal, en zo voort. Het 

was een hoogtepunt in het feestjaar van OlmenEs waarin, vanwege de 

betrokkenheid van bijna iedereen, de sociaal therapie zich ten volle uitdrukt. 

Helaas waren de weersomstandigheden weerbarstig; de eerste voorstelling werd in 
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de regen gespeeld en de tweede is vanwege nog slechtere omstandigheden in de 

zaal opgevoerd. Maar ook dat is gelukt. En de gasten hebben hun ogen uitgekeken. 

8 november Feest voor medewerkers met swingende coverband, met ingehuurde bar inclusief 

bediening, zodat ook elke medewerker daarvan heeft kunnen genieten.   

24 januari Afsluitende feestavond met DJ voor bewoners die als VIP’s in de watten zijn 

gelegd.  

 

Maar er zijn in 2019 meerdere onderwerpen geweest die de aandacht hebben 

gevraagd. 2019 was het derde jaar na de organisatieverandering en inmiddels is 

zichtbaar geworden dat steeds meer processen duidelijkheid bieden voor de 

medewerkers, dat er groei is ontstaan in het nemen van verantwoordelijkheid en 

dat de vragen op de goede plek terecht komen. Niet ieder team is daar even ver in, 

maar door de aanstelling van de teamcoach, waar de teams zelf een beroep op 

kunnen doen, kunnen knelpunten onder ogen worden gezien en met elkaar 

opgelost. De teamreflectie, als waardevol groeiproces en als belangrijk onderdeel 

van het kwaliteitskader, vraagt weliswaar nog wel begeleiding, maar is volop in de 

aandacht.  

 

Identiteit en cultuur 

Nu de structuur van eigen regie en nemen van verantwoordelijkheid steeds vertrouwder is geworden, 

is er meer ruimte ontstaan voor bewustwording van de identiteit, de cultuur als belangrijke leidraad 

waarmee wij ons willen onderscheiden als antroposofische gemeenschap.  

 

Het vieren van jaarfeesten door het jaar heen zijn hoogtepunten en vaste ijkmomenten voor de 

bewoners. Maar hoe houd je iedereen enthousiast en betrokken en kun je daarbij ook nog 

vernieuwend zijn? Het is gebleken dat de vorm waarbij de organisatie van een jaarfeestperiode 

gekoppeld wordt aan een cluster, breed draagvlak heeft. Door het team, met zowel ervaren als 

onervaren cultuurdragers, wordt de verantwoordelijkheid genomen om voor de gehele gemeenschap 

een bijzondere bijeenkomst te organiseren. Dit gebeurt samen met de bewoners, binnen de kaders die 

door de groep cultuur, een groep medewerkers die zich buigt over de inhoudelijke aspecten van de 

culturele vieringen, worden aangereikt.  

 

Daarnaast krijgt de groep aandachtsfunctionarissen antroposofie, die zich over de inhoudelijke 

aspecten van de antroposofie buigt, steeds beter haar plek zodat ontwikkelpunten op dit thema, zoals 

gemeenschapsvorming, breder binnen de organisatie, in de teams, uitgewisseld en gedragen kunnen 

worden. Het is een dynamisch aandachtsgebied waar ruimte is voor de vragen van deze tijd. Ook 

wordt volop gewerkt aan een invulling van de antroposofische opleiding waar de medewerkers zich, 

naast de benodigde beroepsopleiding, kunnen scholen in het werken vanuit de antroposofische visie.  

 

Zorgproces 

De antroposofische identiteit drukt zich ook uit in het vernieuwde zorgproces. Naast de vormgeving 

van het document dat moet voldoen aan de richtlijnen volgens wet- en regelgeving is met name de 

beeldvormende bespreking, waar vanuit het antroposofisch mensbeeld wordt gekeken, goed 

verankerd. Het streven is om er een goed lees- en werkbaar document van te maken, waarmee door 

alle betrokkenen passende ontwikkelingsgerichte zorg aan de bewoner kan worden gegeven. 

De persoonlijk begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor het dossier van de bewoner, worden 

hiervoor in het begin van 2020 geschoold. Ook wordt dan het cliëntportaal in gebruik genomen, de 

toegang tot het dossier voor ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Helaas is een belemmerende 

factor in dit proces een niet optimaal werkend elektronisch cliëntendossier. In 2020 is het de 

bedoeling om te gaan oriënteren op een ander systeem.  
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Bewoners 

De tevredenheid over de zorg wordt sinds eind 2018 gemeten aan de hand van een doorlopend 

onderzoek door het jaar heen, waarbij iedere bewoner en ouder/verwant een vragenlijst krijgt 

toegezonden. De tevredenheid is hoog, vooral vanuit het oogpunt van de ouders/wettelijk 

vertegenwoordigers. De aandachtspunten, met name vanuit de bewoners aangegeven, zijn onder 

andere voeding, privacy en deelname aan culturele activiteiten. Deze punten verdienen nader 

onderzoek en worden besproken met de Cliëntenraad en de Bewonerscliëntenraad.  

‘Samenwerking in de driehoek’ waarin bewoners, ouders en begeleiders samenkomen, is waardevol 

en nodig voor de onontbeerlijke betrokkenheid van de ouders/vertegenwoordigers bij de 

zorgverlening aan de bewoner in samenspraak met de begeleider.   

 

Gezien de wachtlijst kunnen we constateren dat er blijvende belangstelling is voor OlmenEs vanuit 

het concept wonen en werken op één terrein, met balans tussen aandacht voor het individu en 

gemeenschappelijkheid en met een rijk cultureel leven hoog in het vaandel. Helaas kunnen wij 

gezien de geringe mutaties geen antwoord bieden op de hoeveelheid vragen die worden gesteld. De 

mogelijkheid van uitbreiding van plekken voor dagbesteding wordt onderzocht.  

 

Het overzicht van de geregistreerde incidenten, klachten en signalen van onvrede, alsmede de details 

van het bewonerstevredenheidsonderzoek, worden uitgebreid beschreven in het kwaliteitsrapport 

over 2019.  

 

Medewerkers 

In de loop van het jaar is duidelijk geworden dat de afdeling P&O aanpassing behoeft. De afdeling 

zal worden omgevormd naar een afdeling HRM, waarmee de positionering van de afdeling ook 

verandert en van administratief ondersteunend ook toenemend in positie gebracht wordt als 

strategisch partner. Dit is noodzakelijk gezien de te nemen stappen rondom strategisch 

personeelsbeleid en planning. Qua functies zal begin 2020 met 2 HR-adviseurs gewerkt gaan worden 

i.p.v. 1 personeelsadviseur en 1 medewerker personeelszaken. Daarnaast zal meer ingezet worden op 

het SDB Selfservice systeem en digitalisering van werkprocessen zodat de afdeling P&O minder 

handmatig hoeft te verwerken.  

 

De landelijke problematiek rond de arbeidskrapte valt tot nu toe voor OlmenEs nog te overzien. Het 

is weliswaar soms zoeken naar medewerkers met de gewenste ervaring in bepaalde functies, zoals 

persoonlijk begeleider en orthopedagoog, maar het heeft niet geleid tot te lang openstaan van 

vacatures.  

 

Het werving- en selectiebeleid evenals het opleidingsbeleid is aangepast en richt zich toenemend op 

het bieden van mogelijkheden voor medewerkers om verder te groeien in de functie. Er is veel 

aandacht voor het aantrekkelijk zijn als werkgever.  

 

Zeer positief is dat het verzuim het gehele jaar onder het percentage van zowel de regio als dat van 

het landelijk gemiddelde is gebleven. Met een percentage van rond de 4% is het een gemiddelde 

waar we trots op zijn. OlmenEs is daarmee zelfs als 2e geëindigd bij de landelijke Vernet Award.  

De implementatie van de Wet Arbeid in Balans (WAB) brengt wel een vraagstuk mee op het gebied 

van de flexibele inzet. Er wordt aan gewerkt om dit zo goed mogelijk op te vangen.  

 

In 2019 is een start gemaakt met de opleiding voor BBL-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) 

op het gebied van groepsbegeleiders. Het biedt ook voor enkele eigen medewerkers in een andere 

functie de mogelijkheid om een stap te zetten in hun beroepsontwikkeling.  
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De uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek alsmede gedetailleerde gegevens over 

verzuim, verloop en de reden waarom men in OlmenEs komt werken, worden uitgebreid beschreven 

in het kwaliteitsrapport over 2019.  

 

Medezeggenschap 

De medezeggenschap in OlmenEs drukt zich uit in een goede samenwerking met de 

Ondernemingsraad, Bewonerscliëntenraad en Cliëntenraad.  

 

De Ondernemingsraad kent enkele nieuwe leden en heeft regelmatig overleg met de bestuurder. De 

raad heeft nieuwe manieren ontdekt om hun achterban te raadplegen. Ook de Cliëntenraad is nieuw 

van samenstelling. Met hen wordt de voorbereiding voor de implementatie WMCZ-2018 

vormgegeven. Ook is het voor de Cliëntenraad een zoektocht naar een passende wijze om met de 

achterban in contact te blijven. Met beide medezeggenschapsorganen wordt de visie op 

medezeggenschap nader ontwikkelt. In hoofdstuk 6 en in de bijlagen van dit jaardocument zijn 

nadere gegevens over beide organen te vinden.  

 

Wet zorg en dwang (WZD) 

Per 1 januari 2020 zal deze nieuwe wet ingaan, als opvolging van de BOPZ (bijzondere opneming 

psychiatrische ziekenhuizen), waarbij het gaat om de registratie van de onvrijwillige zorg. Het was 

een bijzonder omvangrijke klus zowel qua tijd als qua kennis.  

 

OlmenEs is al vroegtijdig gestart met het opstellen van een plan van aanpak, ondanks dat er nog veel 

onduidelijkheid was over de implementatie van de wet in Nederland. Inmiddels is het plan van 

aanpak volgens planning uitgevoerd. Wij zijn van mening dat de WZD een duidelijke verbetering is 

t.o.v. de BOPZ voor onze bewoners, ondanks dat er een toename van bureaucratie lijkt te ontstaan. 

Deze wet- en regelgeving blijkt zelfs passend te zijn bij onze visie. Immers, één van onze 

kernwaarden; het uitgaan van gelijkwaardigheid, staat natuurlijk in de basis haaks op het toepassen 

van onvrijwillige zorg en wordt ook als zodanig in de Wet zorg en dwang beschreven: het “nee, geen 

onvrijwillige zorg, tenzij….”.  

  

Strategisch Vastgoedplan 

Na de inventarisatie van de knelpunten in de gebouwen is gebleken dat de woningen van de eerste 

bouwfase het eerste voor aanpassing in aanmerking kwamen qua leefruimte en sanitair. Daartoe is 

een renovatieplan opgesteld, losgekoppeld van het opstellen van een overall strategisch plan. Het 

overkoepelende strategisch plan zal zich grondig richten op doelgroepenbeleid, strategisch 

personeelsbeleid en meerjarenbegroting en daaraan gerelateerd vastgoed. Daarnaast worden plannen 

ontwikkeld voor de gewenste nieuwbouw voor de groep bewoners van de Wingerd. Het is de 

bedoeling dat begin 2020 met de renovatiewerkzaamheden een start kan worden gemaakt.  
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Meerjarenbeleid 

Het huidige meerjarenbeleidsplan is opgesteld tot 2020. Het is aan de tijd om een nieuw plan op te 

stellen en daarvoor met zoveel mogelijk betrokkenen te kijken naar wat de belangrijke 

aandachtspunten zijn in de toekomst, zowel in als buiten OlmenEs. Met interne en externe 

stakeholders zijn gesprekken gevoerd rondom de sterke en zwakke kanten van OlmenEs, evenals de 

kansen en bedreigingen. De gesprekken met zorgkantoor en gemeente hebben duidelijke informatie 

opgeleverd die in de analyse voor de toekomst wordt meegenomen.  

 

Eind van dit jaar zal in een bijeenkomst met leden van het beleidsoverleg, OR en CR op basis van 

deze informatie een strategische koers worden uitgezet voor de komende 3-5 jaar. Deze koers zal 

gebaseerd zijn op drie pijlers, te weten: 

1) Zorg, doelgroepen. 

2) Strategisch personeelsbeleid, inclusief opleidingsbeleid en strategische personeelsplanning op 

basis van bewoners doelgroep. 

3) Financiën, zoals meer-jaren begroting. 

Met deze aandachtsgebieden voor ogen zal samen met de verkregen input worden gewerkt aan een 

koersplan, een toekomstbestendige strategie voor OlmenEs.  

 

Raad van Toezicht 

De betrokkenheid van de leden van de Raad van Toezicht bij de organisatie uit zich, naast de 

vergaderingen met de directeur/bestuurder, onder andere in het ontmoeten van de verschillende 

medezeggenschapsorganen: éénmaal per jaar een grote bijeenkomst met de Cliëntenraad, 

Bewonerscliëntenraad, Ondernemingsraad en een ontmoeting met de clusterhoofden en 

leidinggevenden. De informele ontmoetingen vinden plaats tijdens markten en/of feestdagen. Om 

daarnaast feeling te houden met de organisatie is afgesproken dat een lid van de RvT een of twee 

keer per jaar aanwezig zal zijn bij een medezeggenschapsvergadering.  

 

In hoofdstuk 5 vindt u het jaarverslag van de Raad van Toezicht. 

 

Externe samenwerking 

Met het zorgkantoor is een blijvend prettige zakelijke relatie. Zij zijn in het voorjaar op werkbezoek 

geweest en zijn onder de indruk van de wijze waarop in OlmenEs de zorg wordt vormgegeven. Men 

denkt mee en heeft voor ogen dat OlmenEs een rol zou kunnen vervullen bij het bieden van 

crisisopvang. Hierover worden gesprekken gevoerd.  

 

Ook met de Gemeenten in kader van de WMO is goed contact. Zij ziet een toename van 

problematiek bij de ouder-wordende inwoner, waarbij sprake is van dementie. Er is een vraag naar 

zorg voor deze bewoners. Deze vraag wordt meegenomen in de strategische koers van OlmenEs. 

 

Er is tevredenheid over de samenwerking binnen de NPGZ (Noordelijk Platform 

GehandicaptenZorg). Dit is een overleg voor directies en bestuurders van zorginstellingen in de drie 

noordelijke provincies, waarin antwoorden op gezamenlijke knelpunten worden gezocht.   

 

Bijeenkomsten van het VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, worden trouw bezocht 

waardoor OlmenEs goed op de hoogte is van de landelijke ontwikkelingen. De afgelopen tijd is het 

VGN verband vooral gericht op het verstrekken van handleidingen rondom implementatie WZD, 

cao-onderhandelingen die inmiddels zijn afgerond en het convenant dat is getekend met de landelijke 

huisartsenvereniging rondom huisartsenzorg voor cliënten met een indicatie VG. Met name rondom 
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dat laatste onderwerp heeft OlmenEs veel informatie aangedragen vanuit de eerdere gesprekken die 

met huisartsen, huisartsenposten en zorgkantoren zijn geweest rondom de knelpunten. 

 

Tenslotte is een van de medewerkers dit jaar zeer onverwacht overleden. De schok en het verdriet 

wordt gedeeld en ook daarbij is de kracht van de gemeenschap indrukwekkend. OlmenEs kan samen 

verbonden zijn bij feest, maar ook in tijden van verdriet.  

 

2019 was een bijzonder jaar, waarin we terugkijken op de festiviteiten en daarnaast met gepaste trots 

naar een hoge tevredenheid van bewoners, verwanten en medewerkers, die ons tevens voldoende 

feedbackthema`s geven om de kwaliteit van samen wonen en samen werken verder te verbeteren. 

We gaan hier graag in 2020 verder aan werken. 

 

De ambitie blijft om te behouden wat goed is en te verbeteren waar dat nodig is om OlmenEs een 

gemeenschap te laten zijn waar het fijn is om te wonen en te werken en waar blijvend ruimte is voor 

ontwikkeling. 

 

Rob de Breij, 

Bestuurder 

 

April 2020 
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3. Financiën  

 

3.1. Financieel beleid 

  

Het financieel beleid is gericht op stabilisatie en weerbaarheid van de exploitatie tegen een 

achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende regelgeving bij de overheid 

(overgang van onderdelen WLZ naar WMO, beperking toegang WLZ en bezuinigingen), waarbij 

toenemend een mogelijk stapelend aantal risico’s.  

 

De doelstelling is 2% rendement te realiseren uit de exploitatie. Het resultaat wordt toegevoegd aan 

de reserve teneinde het weerstandsvermogen verder te verstevigen. 
 

3.2. Financieel resultaat 2019 

 

De enkelvoudige jaarrekening 2019 van Stichting OlmenEs sluit met een positief resultaat van  

€ 576.448. Dat is ruim boven het begrote resultaat van € 218.200.  

 

De specificatie van opbrengsten uit zorgprestaties 2019 is als volgt: 
 

Opbrengsten zorgprestaties 2019 2018 

WLZ-zorg  14.362.818 98,2% 13.448.553 98,1% 

WMO GGZ-C 150.250 1,0% 145.134 1,1% 

WMO dagbesteding 14.575 0,1% 23.684 0,2% 

Overige zorgprestaties (m.n. PGB) 103.856 0,7% 81.027 0,6% 

Totaalopbrengsten zorgprestaties 14.631.499 100,0% 13.698.578 100,0% 

 

In de vergoeding WLZ-zorg is een bedrag € 1.437.284 voor meerzorg verwerkt (2018: € 1.163.283). 

Daarnaast is in deze vergoeding het aandeel voor kapitaalslasten (NHC/NIC) 

 € 1.981.966. (2018: € 1.915.106). De werkelijke kapitaalslasten bedragen € 1.203.384 (2018: € 

1.422.963). 
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Specificatie exploitatiekosten (enkelvoudige jaarrekening) 
 

Specificatie exploitatiekosten 2019 2018 

Personeelskosten 11.197.656 79,0% 10.200.836 77,1% 

Afschrijvingen vaste activa 793.894 5,6% 795.586 6,0% 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 571.505 4,0% 514.347 3,9% 

Algemene kosten 625.355 4,4% 590.131 4,5% 

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 96.771 0,7% 61.800 0,5% 

Onderhoud en energiekosten  478.524 3,4% 447.153 3,4% 

Huur en leasing 55.310 0,4% 55.035 0,4% 

Financiële baten en lasten 354.660 2,5% 572.342 4,2% 

Totaal exploitatiekosten 14.173.675 100,0% 13.237.230 100,0% 

 

3.3. Ratio’s over 2019 in vergelijking met 2018(enkelvoudige jaarrekening) 

 

Het uitgangspunt van het financiële beleid van Stichting OlmenEs is gericht op continuïteit. Gezonde 

ratio’s zijn hiervoor de indicatoren, waarbij onder invloed van de toenemende risico’s binnen de 

sector hogere eisen aan de ratio’s worden gesteld. 
 

 2019 2018 

Resultaatratio (resultaat / omzet) 4,10% 4,48% 

Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende 

schulden) 2,26 2,12 

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / 

balanstotaal 33,10% 30,45% 

 

Het saldo liquide middelen ultimo 2019 bedraagt € 5.514.906 (2018: € 4.080.061). Het grootste deel 

van deze liquide middelen staat op bank- en spaarrekeningen. Naast de hoofdbankrekening van 

Stichting OlmenEs betreft dit ook een bankrekening die gebruikt wordt voor de geldstroom in het 

werkgebied winkel en theeschenkerij en bankrekeningen voor de geldstroom in de woonhuizen. 
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Het geconsolideerde kasstroomoverzicht laat een positieve kasstroom zien van € 1.464.763. Deze 

wordt als volgt gespecificeerd: 

 

Bedrijfsresultaat       €    953.715 

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen    €        944.610 

Mutatie vlottende activa en kortlopende schulden   €         679.446 

Ontvangen/betaalde interest      €         -354.803 

Des-/investeringen       €         -238.955 

Aflossing langlopende schulden     €          -519.250 

Mutatie geldmiddelen      €         1.464.763 

 

3.4. Risico’s 

 

Binnen OlmenEs is toenemend aandacht voor risico`s. In het komend jaar willen we de monitoring 

van de risico`s structureel opnemen in de monitoring per kwartaal. Op deze wijze kunnen mogelijke 

risico`s vroegtijdig gesignaleerd worden, waardoor er interventies kunnen worden toegepast. 

 

Personeelstekort: 

Het personeelstekort in de zorg neemt toe, zo ook in de sector waarin OlmenEs zich bevindt. 

Ondanks dat wij tot op heden de vacatures over het algemeen goed vervuld krijgen, wordt het ook 

voor OlmenEs moeilijker om de juiste kwaliteit aan medewerkers te krijgen. OlmenEs zal hierin haar 

werving en selectiebeleid extra aandacht aan besteden en net als in haar beleid rondom het opleiden 

van nieuw zorgpersoneel.  

 

Kennis van de antroposofie. 

Zeker binnen de woongroepen zien we dat het moeilijk is om medewerkers aan te trekken met kennis 

van de antroposofische zorg. Op termijn zien we deze knelpunten ook ontstaan in de medische dienst 

en therapeuten. OlmenEs zal hier actie op ondernemen in het ontwikkelen van een gedegen opleiding 

rondom antroposofische zorg, als ook op landelijk niveau deelnemen aan een project binnen de 

NVAZ, gericht op het opleiden en aantrekken van antroposofisch geschoolde begeleiders, artsen, 

verpleegkundigen en therapeuten. 

 

Verzuim 

OlmenEs kent de afgelopen jaren structureel een verzuim onder 5% en onder de benchmark. 

Ondanks dat zien we een risico op toename van verzuim, wanneer het niet lukt om vacatures tijdig in 

te vullen met voldoende gekwalificeerd personeel. Het is daarom van belang goed zicht te houden op 

draagkracht van onze medewerkers en verzuimbegeleiding ook richting preventie in te richten. 

 

Budgetkorting 5% 

Jaarlijks wordt door zorgkantoor Friesland een initiële budgetkorting van 5% afgekondigd. 

Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat het regiobudget echter voldoende blijkt om de 

productie daadwerkelijk te financieren en is er nog geen daadwerkelijke korting toegepast. We 

vertrouwen erop dat het regiobudget ook dit jaar voldoende zal zijn, en het uitgangspunt “geld volgt 

cliënt” gevolgd wordt. Wanneer echter tegen verwachting in de korting toch wordt toegepast zal dit 

gevolgen hebben voor het beoogde resultaat. 
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Meerzorg geld 

De toekenning van de meerzorg vindt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu door het zorgkantoor 

plaats, zonder tussenkomst van het CCE. Het zorgkantoor is zoekende naar de juiste werkwijze wat 

kan maken dat het toekennen van de meerzorg gelden tot vertraging leidt of zelfs tot niet toekennen. 

 

Ondanks dat Meerzorg geld incidenteel budget is, zal bij het niet verlengen van de financiering er 

een knelpunt in de zorgverlening ontstaan en zal een overgangsperiode nodig zijn om de begeleiding 

opnieuw in te richten. OlmenEs maakt daarvoor per cliënt een plan van aanpak hoe er gehandeld 

wordt wanneer Meerzorg niet wordt toegekend. 

 

De Mogelijkheid tot het aanvragen van groepsmeerzorg zou mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat 

het regiobudget verder onder druk komt te staan. 

 

Prestatie bekostiging 

Na de fusie van het zorgkantoor de Friesland met Achmea, is er een wijziging gekomen in de wijze 

waarop de bekostiging plaats vindt. OlmenEs zal niet langer middels een voorschot bekostigd 

worden, maar via prestatiebeloning achteraf. Gezien de liquiditeit van OlmenEs wordt dit als een 

beperkt risico gezien. 

 

Droogte 

De droogte van de afgelopen jaren heeft het effect in de bossen en het terrein van OlmenEs. Het 

heeft gevolgen voor de oogst van de boerderij, die daardoor meer inkoop van veevoer moet 

realiseren, hetgeen tot een stijging van kosten leidt. Daarnaast brengt de droogte een verhoogd risico 

tot bosbranden met zich mee, zowel op het terrein als in de omgeving. Een eventuele evacuatie van 

de bewoners van OlmenEs zal grote impact op de zorgverlening hebben. OlmenEs heeft hiertoe een 

evacuatieplan ontwikkelt en is hierover in gesprek met de veiligheid regio Fryslân en omliggende 

organisatie en toeristen bedrijven. 

 

Cybercrime 

In toenemende mate hebben non-profit organisaties te maken met cybercrime. OlmenEs zal hiertoe 

komend jaar een analyse laten uitvoeren door een extern deskundige om de risico`s in beeld te 

brengen en zal een verzekering hiertoe afsluiten om de gevolgen hiervan tot een minimum te 

beperken. 

 

Elektronisch clientdossier 

Het ECD van OlmenEs biedt niet de mogelijkheden die OlmenEs graag zou zien van het dossier. 

Ook de leverancier kan onvoldoende aansluiten bij de wensen van OlmenEs. Hierdoor moet er in het 

ECD gewerkt worden met toegevoegde wordt documenten, hetgeen een verhoogd risico met zich 

meebrengt.  

 

OlmenEs zal zich in 2020 oriënteren op een nieuw ECD, welke in 2021 geïmplementeerd dient te 

worden. 
 

Implementatie HRM-systeem 

Bij de interim controle door de accountant in 2019 bleek er een knelpunt te zijn bij de implementatie 

van het HRM-systeem, hetgeen ertoe heeft geleid dat de gegevens uit de papieren dossiers niet altijd 

overeenkomen met de gegevens in het digitale systeem. Dit geeft risico`s op foutief betalen van 

medewerkers. OlmenEs zal in 2020 versneld de papierendossiers omzetten naar digitale 

medewerkersdossiers en het werkproces rondom het ondertekenen van de contracten aanpassen. 
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Gebeurtenis na balansdatum: Covid-19 

Stichting OlmenEs heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het 

coronavirus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit omzetderving door afwezigheid van 

bewoners en dagbesteders en extra kosten voor inzet personeel en materiële kosten doordat 

dagbesteding in woonhuizen wordt uitgevoerd en door inzet beschermingsmaatregelen. Stichting 

OlmenEs streeft ernaar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld 

met de ondersteunende maatregelen van banken, de NZa, zorgverzekeraars, zorgkantoren en 

gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de 

algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.  

 

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit banken, de NZa, 

zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes bestaat voor Stichting OlmenEs nog geen zekerheid. 

Op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en andere instanties verwacht Stichting 

OlmenEs dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te 

houden. Dit onder meer doordat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten naar verwachting de 

komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op het reguliere 

prestatieniveau. Daarnaast verwacht Stichting OlmenEs dat extra kosten en dalende opbrengsten in 

belangrijke mate worden gecompenseerd.  
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4. Vooruitblik 

 
In de Algemene terugblik over 2019 (zie blz. 6) zijn al enkele onderwerpen benoemd die niet ‘klaar’ 

zijn in 2020, maar implementatie of nog nader onderzoek vragen. Ook in de kaderbrief 2020 staan 

speerpunten vermeld waar OlmenEs het komend jaar aan wil werken. Onderstaande geeft een beeld 

van de aandachtsgebieden. 

 

In de loop van 2019 is zichtbaar geworden dat de nieuwe organisatiestructuur van zelforganisatie en 

regie op de werkvloer haar plek heeft gevonden. Teams nemen hun verantwoordelijkheid steeds 

meer en stellen vragen daar waar dat nodig is. De wens groeit om met elkaar weer meer bij de inhoud 

stil te staan: Hoe vertalen wij de antroposofische zorg- en mensvisie naar ons dagelijks handelen? 

Hoe dragen we er zorg voor dat ook nieuwe medewerkers vertrouwd raken met deze zorgvisie en 

deze in handelen kunnen vertalen? Hoe blijven wij met elkaar in gesprek over goede zorg? De 

teamreflecties, zoals bedoeld in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, zijn hier een belangrijk 

instrument voor, waarbij de ondersteuning en inzet van de teamcoach ter beschikking staat. Het is 

hierbij van belang om ook van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Waar zijn andere teams mee 

bezig? Waar zijn zij goed in. Waar hebben zij ondersteuning bij nodig? Leren van elkaar en op de 

hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen helpt om als totale gemeenschap verder te ontwikkelen. In 

2020 zal dit volop in de aandacht staan.  

 

Er is lange tijd gewerkt, in samenspreek met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers, aan de 

vernieuwing van het zorgproces. De behoefte was groot om de hanteerbaarheid te vergemakkelijken, 

de betrokkenheid van de ouders/verwanten te vergroten door middel van het cliëntportaal (toegang 

tot het bewonersdossier) en vorm te geven aan het thema: Eigen regie en zeggenschap.  

 

In het totale zorgproces is een belangrijke plek voor de beeldvormende bespreking:  

‘Beeldvorming met als doel gezamenlijk rond de bewoner staan en samen zoeken naar de 

ontwikkelingsvraag van de bewoner waarop dan het zorgplan kan worden gebaseerd’.  

In het voorjaar van 2020 zal het nieuwe zorgproces inclusief de scholing voor de persoonlijk 

begeleiders geïmplementeerd worden.  

 

2020 is het jaar waarin de WZD (wet zorg en dwang) van kracht wordt. Deze wet sluit aan bij onze 

visie op zorg en het gegeven dat toepassen van onvrijwillige zorg haaks staat op het thema eigen 

regie en gelijkwaardigheid. Ondanks dat zal het toepassen van onvrijwillige zorg niet altijd te 

voorkomen zijn. Het toepassen daarvan volgens de nieuwe wet, vraagt aanpassingen in het 

registreren en evalueren van onvrijwillige zorg. Het is hierbij van belang dat de werkwijzen binnen 

OlmenEs worden aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, maar vooral ook dat de 

medewerkers zich hierin voldoende toegerust weten. Voor de aandachtsfunctionarissen per team is 

hierin een belangrijke rol weggelegd  

 

Per 1 juni 2020 gaat de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg 2018 in. Belangrijke 

verandering in deze wet is het feit dat op sommige onderdelen geen advies maar instemming vereist 

is en dat er nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen medezeggenschap, zeggenschap en 

inspraak. De zeggenschap en inspraak in het dagelijks leven van de bewoner wordt steeds 

belangrijker. Met name inspraak ligt heel dicht bij eigen regie van bewoners, bewoners en hun 

vertegenwoordigers betrekken bij het dagelijks leven, keuzes maken, etc. In samenspraak met de 

Cliëntenraad zullen plannen ter implementatie van de wet worden opgesteld.  
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Het verzuim bij OlmenEs is al langere tijd laag en de inzet is om dat zo te houden. Toch verdient het 

blijvend onderzoek op welke manier OlmenEs kan bijdragen aan gezondheid en een juiste balans 

tussen werk en privé. OlmenEs zal onderzoek doen naar de aanleidingen van verzuim in specifieke 

leeftijdscategorieën en zich daarbij voornamelijk richten op de mogelijk preventieve acties die 

ondernomen kunnen worden door zowel medewerker als leidinggevende. 

 

In de samenwerking met onze antroposofische collega-zorgaanbieders en opleidingsinstituten, zullen 

we steeds verder onderzoeken op welke wijze antroposofische scholing voor medewerkers invulling 

kan krijgen. De doelstelling is om de antroposofische scholing uiteindelijk onder te brengen bij een 

van de scholingsinstituten, om daarmee de scholing ook in de toekomst voldoende te borgen. In het 

scholingsplan van 2020 zal dit worden opgenomen. 

 

Deskundigheidsbevordering van onze medewerkers zal het komend jaar onderwerp van gesprek zijn. 

Dit vanwege de toename van de complexe zorgvragen, de wens tot meer specialisatie en met 

betrekking tot medicatieveiligheid. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de VGN-

academie door middel van digitaal scholingsaanbod, naast de reguliere deskundigheidsbevordering, 

die aansluit bij de ontwikkelingsvraag van medewerkers of teams. Het plan medicatieveiligheid, dat 

OlmenEs-breed is opgesteld, wordt in 2020 verder geïmplementeerd en vertaald naar de woonhuizen 

en werkplaatsen. 

 

De afdeling P&O wordt omgevormd naar een afdeling HRM, waarmee de positionering van de 

afdeling ook verandert en van administratief ondersteunend toenemend in positie gebracht wordt als 

strategisch partner. Dit is noodzakelijk gezien de te nemen stappen rondom strategisch 

personeelsbeleid en planning. Dit heeft een reorganisatie van de afdeling tot gevolg waarbij straks 

gewerkt wordt met twee HR-adviseurs i.p.v. één personeelsadviseur en één medewerker 

personeelszaken. Om administratieve knelpunten duurzaam op te lossen zijn binnen het SDB 

Selfservice systeem dat voor de medewerkers-administratie gebruikt wordt, aanpassingen gedaan 

waardoor vanuit afdeling P&O minder handmatig gewerkt hoeft te worden wat de kans op 

menselijke fouten vermindert. De verwachting is dat dit tot een stuk efficiëntie zal leiden en het 

risico op fouten in de dossiers niet meer kan plaatsvinden. 

 

Belangrijk uitgangspunt voor de zorgverlening zijn: Eigen regie, medezeggenschap van bewoners en 

het ‘Samenwerken in de driehoek’. Op welke wijze betrekken wij bewoners en hun 

vertegenwoordigers bij de zorg en bij de keuzes die gemaakt worden? Het is belangrijk dat we hier in 

2020 aandacht aan blijven schenken. Het zijn gesprekspunten in de bijeenkomsten met de 

Cliëntenraad en Bewonerscliëntenraad. Maar het is nog mooier wanneer dit als onderwerp wordt 

opgenomen in de jaarplannen van de teams en wordt besproken in de bijeenkomsten over dit thema, 

samen met vertegenwoordigers, bewoners en medewerkers. 

 

Ontwikkeling van de werkplaatsen waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat ‘zorg’ altijd vóór 

‘productie’ gaat. Het is een uitdaging om de uitgangspunten van de sociaaltherapie vorm te blijven 

geven bij de toename van de zorgzwaarte van de bewoners.  

 

Beleidsontwikkeling zijn zowel gericht op bewoners als op personeel in verband met de risico`s voor 

de bewoners rondom (seksueel-) overschrijdend gedrag. Het oog hebben voor verandering of 

opvallend gedrag is een belangrijk begin voor de oplettendheid op dit punt.  
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Het personeelsbudget voor de eerste keer conform zzp financiering opstellen, waarmee een directe 

relatie wordt gelegd tussen de zorgwaarde per woonhuis of werkplaats en de beschikbare financiële 

middelen op personeelsgebied, waarmee een directe relatie wordt gelegd tussen de zorgzwaarte per 

woonhuis of werkplaats en de beschikbare financiële middelen op personeelsgebied. 2020 zal het 

overgangsjaar zijn om daarbij ervaringen op te doen en tegelijkertijd om te onderzoeken op welke 

wijze de managementinformatie opgebouwd dient te worden.  

 

De renovatie van de gebouwen van de eerste fase zal dit jaar worden uitgevoerd om te voldoen aan 

de wensen van meer leefruimte en privacy bij de sanitaire ruimtes. Ook zullen de plannen voor de 

nieuwbouw ter vervanging van de Wingerd (woonplek van een kleine groep bewoners met 

bijzondere begeleiding) en de Olm (tijdelijke voorziening waarin nog enkele werkplaatsen zijn 

gehuisvest) worden uitgewerkt.  

 

Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijke kwetsbaarheid van de ondersteunende diensten 

en het verminderen daarvan. Functies zijn veelal persoonsafhankelijk en niet alle taken lijken 

overdraagbaar te zijn of geborgd in geval van uitval. Het onderzoeksdoel is het behoud van de 

kwaliteit van dienstverlening en verlagen van kosten en kwetsbaarheid en daarmee risico`s op 

discontinuïteit. Tevens wordt daarbij meegenomen om het maximaal rendement te behalen uit de 

toegenomen ICT-toepassingen.   

 

Aan ambities heeft het OlmenEs nooit ontbroken. Doch, op het moment dat deze woorden worden 

geschreven is de wereld, en daarmee ook OlmenEs met haar bewoners en medewerkers, onderhevig 

aan de gevolgen van de uitbraak van het Corona virus COVID-19. Wat de invloed hiervan kan zijn 

op het stellen van prioriteiten is nog geheel onbekend. Ondanks dat heb ik de hoop en verwachting 

dat we in het document over het jaar 2020 opbouwend en positief over de ontwikkelingen van 

OlmenEs kunnen zijn.  

 

Rob de Breij, 

Bestuurder 

 

April 2020 
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5. Jaarverslag Raad van Toezicht  

 

5.1. Taken, verantwoordelijkheden en samenstelling Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht richt zich op het algemeen maatschappelijk belang van de stichting en alle 

daarbij betrokkenen, met in achtneming van de sociaal-therapeutische identiteit van de stichting. De 

Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies 

uitbrengen aan de Raad van Bestuur, vanuit zijn toezichthoudende en adviserende taak. 

Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn onder meer: de Raad van Bestuur benoemen/ schorsen/ 

ontslaan, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplanen goedkeuren en de externe accountant 

aanstellen. 

 

Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een 

onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele 

wijze een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.  

 

Raad van Toezicht 2019 
 

 Naam Lft Taak  Termijn 1e benoeming Beroep Nevenfuncties 

              
Mw Y. 

Eerens 
55 Lid 2 01-11-2011 Notaris Lid van de RvT Nootstroom 

Dhr J. 

Benjamin 
55 Voorzitter 2 16-12-2015 Manager Voorzitter RvC Parzival Wonen Bv  

Voorzitter Op Mezelf Bv 

Voorzitter Stichting ter bevordering van de 

Heilpedagogie 
Mw. T. 

Kroll 
43 Vicevoorzitter 1 01-01-2017 Bestuurder Lid RvT Twentse ZorgcentraC 

Mw. E. 

van der 

Wiel 

62 Lid 1 01-10-2017 Adviseur, Interim-

leidinggevende 
- Lid Raad van Commissarissen Stichting 

Woningcorporatie Mercatus, Emmeloord 
- Voorzitter Stichting Zeilcentrum Grou - 

per  

1 nov 2019 beëindigd 

- Projectbegeleider Grou2030, duurzame 

dorpsontwikkeling 

Mw. M. 

Lubbert 
61 Lid 1 01-10-2017 Kinder- en 

jeugdpsychiater 
- Commissie van toezicht Juvaid 
- Adviesraad Shire 

Dhr. L. 

Takens 
63 Lid 1 01-10-2017 Interim-

directeur/bestuurder 
-Lid Leefbaarheid cie Groningen 

 

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit zes leden. Eén lid op voordracht van de Cliëntenraad (mw. 

Y. Eerens) en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad (mw. T. Kroll). Het honorarium van 

de Raad van Toezicht dient jaarlijks vastgesteld te worden op basis van de WNT-norm. De Raad van 

Toezicht is het enige orgaan dat de eigen beloning vaststelt en dus is grote zorgvuldigheid gepast. De 

basis voor de norm is het vaststellen van de klasse waar OlmenEs op basis van de score in behoort, 

vervolgens is hier een maximum bezoldiging aan verbonden. De WNT is per 2019 aangepast, de 

bezoldiging voor RvB en RvT is verhoogd. De bezoldiging van RvT en RvB wordt jaarlijks getoetst 

aan de WNT-norm door de accountant. De RVT heeft bewust gekozen om onder het advies voor de 

sector (NVTZ) te blijven en hiermee recht willen doen aan de van oudsher ideële uitgangspunt voor 

het toezichthouden binnen de Stichting OlmenEs.   
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5.2. Vergaderingen 

 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht vijf keer overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. De 

vergadering in mei staat altijd in het teken van de jaarrekening. De externe accountant geeft in deze 

vergadering een toelichting op de jaarcijfers.  

 

Op 16 oktober 2019 heeft overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad, de Bewonerscliëntenraad en 

de Ondernemingsraad. Doelstelling van deze bijeenkomst is informatie-uitwisseling tussen de 

verschillende organen, zoals vastgelegd in het Informatieprotocol van de Raad van Toezicht.  

Naast deze bijeenkomst bezoeken leden van de RvT één of twee keer per jaar een vergadering van de 

medezeggenschapsvergaderingen (mw. Y. Eerens bij de Cliëntenraad en mw. T. Kroll bij de 

Ondernemingsraad) om directe betrokkenheid te houden met deze geledingen binnen de organisatie.  

5.3. Thema’s en informatieverstrekking 

 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur, op basis van diens 

informatieverstrekking, onder andere overleg gevoerd over: 

 

Het Strategisch Vastgoedplan 

Voor wat betreft de overkoepelende ontwikkelingen van OlmenEs zijn er nog teveel open eindjes om 

tot een toekomstbestendig strategisch vastgoedplan te komen. Wel is na inventarisatie van de 

knelpunten in de woonhuizen gebleken dat vooral de woningen van de eerste bouwfase aanpassing 

behoeven. Aan deze renovatie zal prioriteit worden gegeven. Daarnaast is een plan opgesteld voor 

nieuwbouw ter vervanging van de functie van gebouw De Wingerd voor bewoners die een intensieve 

begeleiding nodig hebben. Deze nieuwbouw zal op de plek van de eerdere voorziening de Es 

gerealiseerd worden. Met de RvT is nauw overleg over de financiering van deze projecten waarbij 

duurzaamheid hoog in het vaandel staat.  

 

Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 

Het MJBP voor OlmenEs vraagt om een brede maatschappelijke oriëntatie. Vanuit de RvT zijn er 

drie thema’s als belangrijkste aandachtspunten benoemd:  

- Fysieke leefomgeving (vastgoed, faciliteiten, omgeving). 

- Kwaliteit van zorg (kwaliteit van dienstverlening, bereiken van gesteld (ontwikkel)doel). 

- Human Resources (kwaliteit van het management en personeel, verloop, ziekteverzuim, 

opleidingen, zorg voor professionals en voor vrijwilligers). 

 

De RvT is blijvend in gesprek met de bestuurder over deze uitgangspunten en de toekomstvisie van 

de organisatie.  

 

Medezeggenschap 

De jaarlijkse ontmoeting met de Ondernemingsraad, de Bewonerscliëntenraad en de Cliëntenraad 

met de Raad van Toezicht heeft plaatsgevonden in het najaar van 2019. Hoewel het een waardevolle 

ontmoeting is, is de raad zich aan het beraden op aanvullende mogelijkheden om vanuit de 

organisatie geïnformeerd te blijven. Deze verkenning vindt in samenwerking met de 

medezeggenschapsraden en bestuurder plaats. 
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Per kwartaal wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over onder andere: 

- Het verzuim; 

- incidenten; 

- bewonerstevredenheidsonderzoek; 

- externe contacten; 

- arbeidsmarktontwikkelingen; 

- strategisch personeelsbeleid; 

- implementatie Wet Zorg en Dwang; 

- benchmark deelname; 

- medewerkersonderzoek; 

- exploitatie ontwikkeling en verwacht jaarresultaat; 

- en natuurlijk de festiviteiten naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van OlmenEs. 

 

De meeste van deze onderwerpen zijn uitgebreider beschreven in Hoofdstuk 2. Algemene terugblik 

over 2019. 

 

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan het bestuursbesluit over: 

- Het jaardocument met jaarrekening over 2018 van Stichting OlmenEs, De Bongerd en 

Voorzieningen en verleent decharge over het gevoerde beleid t/m 31 december 2018. 

- De begroting van Stichting OlmenEs voor 2020. 

 

De Raad van Toezicht heeft besluiten genomen over: 

- Vaststellen WNT-klasse 

Op basis van 8 gescoorde punten in de klassenindeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen, 

stelt de RvT de indeling in de WNT-klasse 2 vast. Dit betreft een voorlopige vaststelling in 

afwachting van de definitieve vaststelling in mei 2020. 

- Vaststellen bezoldiging RvB en RvT 2019/2020  

De RvT stelt vast dat de met de indeling in klasse 2 samenhangende maximale bezoldiging per 1 

september 2019 ingaat voor de bestuurder en voor de RvT per 1 januari 2020.  

- De toezichtvisie van de RvT  

De toezichtvisie wordt vastgesteld waarin opgenomen de kernwaarden die de RvT centraal stelt 

bij zijn primaire taken. 

- De conflictregeling  

De conflictregeling wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

De visie van de RvT is te raadplegen op de website van OlmenEs. 

5.4. Evaluatie functioneren 

 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur intern haar eigen functioneren 

geëvalueerd. In het jaargesprek met de Raad van Bestuur heeft de evaluatie over de relatie tussen 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur plaatsgevonden. Hieraan voorafgaand is binnen de Raad van 

Toezicht gesproken over de bevindingen met betrekking tot de relatie met de Raad van Bestuur.  

 

M.b.t. de Raad van Bestuur 

In samenspraak met de Raad van Bestuur is in 2017 afgesproken om het jaargesprek waarin onder 

meer de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur aan de orde komt, naar het 

begin van het jaar te verplaatsen. Het jaargesprek voor 2019 heeft zodoende begin 2020 

plaatsgevonden. Afgesproken is om het jaargesprek met de bestuurder voor de komende jaren aan 

het einde van het lopende jaar zal plaatsvinden. 
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M.b.t. de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft in 2019 op basis van het in 2018 opgestelde toezichtvisie en 

toetsingskader haar wijze van toezicht houden verder ontwikkeld. Hierin heeft veel nadruk gelegen 

op de wijze van vergaderen en het verkrijgen van informatie vanuit de organisatie. In de interne 

evaluatie bleek dat de tevredenheid over de eigen werkwijze sterk is toegenomen.  

 

Ook dit jaar hebben de leden van de RvT zich op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen 

via scholing, werkbezoeken, en het bijhouden van toepasselijke literatuur. 

 

Aan het einde van 2019 is er een vacature gesteld voor de RvT die was ontstaan door het vertrek van 

twee leden, de één doordat de twee termijnen waren verlopen en de ander door een vroegtijdig 

vertrek. De twee vertrekkende leden waren aangesteld op voordracht van respectievelijk de 

Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Er is gekozen bij de vacature invulling om binnen de nieuwe 

Governance Code en naast de Cliëntenraad ook de Ondernemingsraad een adviesrecht te geven ten 

aanzien van alle nieuwe vacatures in de Raad van Toezicht.  

 

Per 2020 zal de RvT weer uit 5 leden bestaan. Midden 2017 is besloten om tijdelijk het aantal leden 

naar 6 uit te breiden om de  kwantitatieve en kwalitatieve kwetsbaarheid van de Raad van Toezicht te 

ondervangen. Ondertussen is deze weer gestabiliseerd. 

 

Diverse leden van de Raad van Toezicht hebben de activiteiten ter ere van het 25-jarig jubileum 

bezocht en zo uitdrukking gegeven aan de verbondenheid met OlmenEs. 
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 6. Medezeggenschap 

 

6.1. Cliëntenraad  

 

OlmenEs heeft conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een Cliëntenraad 

waarin ouders en wettelijke vertegenwoordigers de belangen van de bewoners behartigen. Daarnaast 

kent OlmenEs een Bewonerscliëntenraad, die ondersteund wordt door een coach. Gezamenlijk wordt 

er zes keer per jaar vergaderd, waarbij de Bewonerscliëntenraad participeert in het eerste uur van de 

vergadering van de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur. 

 

De Cliëntenraad bestaat in 2019 uit zes ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van bewoners die 

in OlmenEs wonen. De Cliëntenraad (CR) wordt gefaciliteerd met een vergaderruimte, notulist, een 

lunch tussen de vergaderingen en een financiële ondersteuning naar behoefte. Formeel bedraagt het 

budget € 3000,- per jaar maar dat bedrag wordt niet volledig gebruikt. Er wordt een voorvergadering 

voor het overleg gehouden met de Raad van Bestuur. 

 

De Cliëntenraad houdt contact met haar achterban, de ouders/vertegenwoordigers door middel van 

het toezenden van de notulen van het overleg met de directeur/bestuurder. Zij kunnen reageren naar 

de Cliëntenraad via het emailadres: clientenraad@olmenes.nl. 

Samenstelling: 

Naam Functie binnen de CR 

Dhr. G. Oswald Voorzitter, afgetreden per september en 

opgevolgd door: dhr. W. Cool 

Dhr. W. Cool Voorzitter per september  

Dhr. S.J. Sikkes Secretaris  

Mw. K. Reijngoud Vicevoorzitter, penningmeester 

Mw. L. Rumpff  Lid  

Dhr T.J. Borger Lid 

Mw. C. Kooistra Lid 

 

In deze periode zijn er zeven vergaderingen geweest. De besproken onderwerpen zijn opgenomen in 

bijlage I van dit Bestuursverslag. 

 

6.2. Bewonerscliëntenraad 

 

De Bewonerscliëntenraad vergadert één keer per twee weken waarvan één keer per maand een uur 

samen met de Raad van Bestuur en zes keer per jaar een uur samen met de Raad van Bestuur en de 

Cliëntenraad, bestaande uit ouders/vertegenwoordigers. De Bewonerscliëntenraad wordt begeleid 

door een vaste coach.   
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Samenstelling: 

 

Naam Functie binnen de Bewonerscliëntenraad 

Mw. S. Hoekstra Voorzitter 

Mw R. Bosma  

Dhr. J. de Vries 
 

Dhr. M. Zijlstra Lid 

Dhr. C. Bovenhorst Lid 

Dhr. J.J. Dikhoff Lid 

Dhr. W. Roem Coach van de Bewonerscliëntenraad 

 

Daarnaast zijn er vijf vergaderingen geweest met de directeur/bestuurder en de Cliëntenraad (CR). Er 

zijn in 2019 vijf vergaderingen van de BCR geweest met de directeur/bestuurder en de Cliëntenraad; 

op 25 maart, 8 mei, 8 juli, 9 september en 11 november. 

 

De besproken onderwerpen zijn opgenomen in bijlage IIa bij dit Bestuursverslag. Het jaarverslag van 

de bijeenkomsten van de Bewonerscliëntenraad zonder de Cliëntenraad is bijgevoegd in bijlage IIb.  

 

6.3 Ondernemingsraad  

 

De Ondernemingsraad vergadert één keer per week. De communicatie met de achterban vindt plaats 

via e-mail, gesprek en enquêtes. Verder worden zij op de hoogte gehouden door de nieuwsbrief. De 

vastgestelde verslagen van de Ondernemingsraadvergaderingen worden op intranet geplaatst, alsook 

de notulen van de OR-vergaderingen. Eén keer per maand vindt er een overleg plaats met de Raad 

van Bestuur. 

 

Samenstelling 

Naam Functie binnen de OR Functie binnen OlmenEs 

 Mw. M. Blomsma Lid  Werkleider 

Mw. J. Schotman Notulist Zorgadministratie 

Mw. J. Terpstra    Lid Groepsbegeleider 

Mw. L. Haaksma Voorzitter Persoonlijk begeleider 

Dhr R. vd Beek Lid Intake-coördinator, inval 

werkplaatsleider 

Mw. H. van der Wal Secretaris Roostercoördinator 

Dhr. J. Prozee Lid Werkleider 

 

Een medewerker kan zich kandidaat stellen voor de Ondernemingsraad. Zijn er meerdere kandidaten 

voor een vacature dan vinden er verkiezingen plaats en kiezen de medewerkers uit de kandidaten de 

leden van de Ondernemingsraad. 

 

Zie bijlage III voor het jaarverslag van de Ondernemingsraad.  
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7. Bijlagen Jaarverslagen medezeggenschap 

 

Bijlage I: Jaarverslag Cliëntenraad 2019 

 

De Cliëntenraad (CR) bestaat in 2019 uit de volgende verwanten: Gerben Oswald tot 11 november, 

Kyra Reijngoud, Lenie Rumpff, Tjibbe-Jan Borger, Carla Kooistra vanaf 25 maart, Wiebe Cool 

vanaf 25 maart en Sipke Sikkes. 

Zij vergaderde in 2019 zevenmaal met de directeur/ bestuurder. Bij vijf van de zeven vergaderingen 

nam ook de Bewonerscliëntenraad (BCR) deel aan het overleg.  

De vergaderdata waren: 11 februari, 25 maart, 6 mei, 8 juli, 9 september, 11 november en 16 

december. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

1. Kennismaking met en uitleg van de klachtenfunctionaris. 

2. De wet Zorg en Dwang als opvolger van de wet BOPZ. 

3. Het omgaan met de social media zoals tv, pc, tablets, smartphones, door cliënten. 

4. De werving van nieuwe medewerkers. 

5. Het toepassen van meerzorg als de gebruikelijke zorg ontoereikend is. 

6. Overleg over de VvV, die in het afgelopen jaar slapende is gegaan. 

7. Overleg over het contact met ouders/verwanten na het slapen gaan van de VvV. 

8. Bespreken van het medewerkersonderzoek 2018. 

9. Het beginnen van de vergadering met het voorlezen van de grondspreuk van OlmenEs. 

10. Het bespreken van de kwartaalrapportages over OlmenEs: financiën, verzuim, 

tevredenheidsonderzoek, incidenten, klachten. 

11. Plan van aanpak medicatieveiligheid. 

12. Het strategisch vastgoedplan: verbouwing en nieuwbouw op OlmenEs. 

13. De toegang van ouders/verwanten tot het cliëntportaal. 

14. Het betrekken van de CR bij de sollicitatieprocedure van leidinggevenden. 

15. Het lidmaatschap van de CR van de Landelijke Organisatie Steunpunt Medezeggenschap. 

16. Visitatie met vergelijkbare instellingen om elkaars ervaringen te delen. 

17. De gebrekkige klimaatbeheersing in een aantal gebouwen. 

18. Het bespreken van de jaarrekening 2018. 

19. Verhoging van de vergaderfrequentie van het overleg van de CR met de bestuurder. 

20. De samenwerking tussen de BCR en de CR. 

21. De omgang met relaties, vriendschappen en seksualiteit van cliënten. 

22. De gang van zaken rond de benoeming van clusterhoofden en de rol van de CR in deze. 
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23. De aanpak van de problematiek va de eikenprocessierups op OlmenEs. 

24. Het besluit om de agenda en de notulen van de CR toe te zenden aan ouders/verwanten. 

25. De vereenvoudiging van het zorgplan en het zorgproces. 

26. Het plan van aanpak overleg CR en clusterhoofden. 

27. Overleg met de Raad van Toezicht over de uitgevoerde organisatieverandering, de facilitering 

van de medezeggenschap, de relatie met de bestuurder, de indrukken van de RvT m.b.t. het 

functioneren van OlmenEs. 

28. Bespreking van de ouder- en verwantenavond op 10 november. 

29. Het opvullen van de bestaande vacature in de CR. Deze hoort uit zeven personen te bestaan. 

30. De regeling “Voor wie zijn de kosten?”. 

31. Het bespreken van de begroting 2020 van OlmenEs. 

32. De aanpak van de kwaliteitsrapportage. 

33. Het declareren van autokilometers door ouders/verwanten als zij deelnemen in werkgroepen. 

34. De nieuwe wet op de medezeggenschap. 

De samenstelling van de CR per 31 december 2019: 

• Wiebe Cool  voorzitter 

• Sipke Sikkes secretaris 

• Kyra Rhijngold vicevoorzitter, penningmeester 

• Lenie Rumpff lid 

• Carla Kooistra lid 

• Tjibbe-Jan Borger lid 

• Vacature 

Sipke Sikkes 

Secretaris Cliëntenraad OlmenEs  

 

 

 
 

 

  



28 

 

Bijlage II: Jaarverslag Cliëntenraad met Bewonerscliëntenraad 2019  

   

De Bewonerscliëntenraad (BCR) bestaat in 2019 uit de volgende bewoners: Suzanne Hoekstra 

voorzitter, Jan Joost Dikhoff, Martijn Zijlstra, Johan de Vries, Cameron Bovenhorst t/m oktober, 

Rafaela Bosma vanaf maart. Coach is Willem Roem. 

 

Van Willem:  

Wat nog als aanvulling kan, is at de BCR in 2019 erg bezig is geweest om de vergaderingen ook leuk 

te houden. 

Zo hebben we onderbrekingen waarin we even een kort spelletje doen, of een oefening, bijv. 

ademhalingsoefening. 

 

 

De Bewonerscliëntenraad vergaderde in principe om de twee weken.  

Daarnaast zijn er vijf vergaderingen geweest met de directeur/bestuurder en de Cliëntenraad (CR), op 

25 maart, 8 mei, 8 juli, 9 september en 11 november. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan de 

orde geweest: 

1. Wisseling in de BCR. Rafaele Bosma is lid geworden. Cameron Bovenhorst heeft de BCR 

verlaten. 

2. Er zijn afspraken gemaakt over het fotograferen en filmen van cliënten bij activiteiten. 

3. De wens om vrij te zijn op de vrijdagmiddag voorafgaande aan het vrije weekend en de 

vakantie. Dit is moeilijk omdat rekening moet worden gehouden met de uren van de 

werkleiders en dat andere cliënten wel willen doorwerken. 

4. De invulling van de drie weken zomervakantie en dan met name over de uitjes in deze 

weken. Ook dat drie weken geen dagbesteding voor sommige bewoners te lang is. Daarvoor 

worden dan oplossingen gezocht. 

5. De organisatie van een themamiddag in de Tilia op 28 juni met als onderwerp de eigen regie 

van de cliënten. 

6. De lage respons van het bewonerstevredenheidsonderzoek. De oorzaak van de lage respons 

zal nader worden onderzocht. 

7. De deelname aan de verkiezingen voor het Europese Parlement. 

8. Omgaan met orgaandonatie. Dit onderwerp zal tijdens de zorgplanbespreking aan de orde 

kunnen komen. 

9. Besloten is om de grondsteenspreuk aan het begin van de vergadering voor te lezen. 

10. Het invullen van de SWOT-analyse van OlmenEs door de cliënten. Hierbij hebben zij 

aangegeven wat zij de sterke en de zwakke punten van OlmenEs vinden. Dit is een onderdeel 

van het Meerjarenbeleidsplan 2021-2023 van OlmenEs. 

11. De samenwerking tussen de BCR en de CR. De BCR is daarover tevreden. 

12. De evaluatie van de zomervakantie 2019. Door de hitte is men veel thuisgebleven. Er werd 

een opmerking gemaakt over de vele vakantiekrachten en een uitzendkracht. Dit gaf 

spanningen op de groepen. Het vaak patat eten na een uitje werd door de BCR ongezond 

gevonden. 

13. Het invullen van de jaarlijkse Quick view door de cliënten en de ouders. Naar aanleiding van 

de uitkomsten heeft de voedingscommissie nader gekeken naar de menu’s. Ook is gekeken 

naar de tevredenheid over de uitstapjes. 

14. De klimaatbeheersing in de Juglans in de hitteperiode. Het was daar snikheet. 
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15. Het afscheid van Gerben Oswald. Gerben is afgetreden als voorzitter van de CR. Hij was 

altijd voorzitter van de gezamenlijke vergadering van de BCR en de CR met de directeur/ 

bestuurder. 

16. De wens van de leden van de BCR om meer scholing. 

17. De leden van de BCR zijn wezen eten in de woonhuizen om contacten te leggen en 

informatie te verzamelen. 

 

Naast de bovengenoemde bijeenkomsten heeft de BCR ook deelgenomen aan het gezamenlijke 

overleg met de CR, de Raad van Toezicht (RvT) en de directeur/bestuurder op 16 oktober.  

 

Sipke Sikkes 

Secretaris Cliëntenraad OlmenEs  
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Bijlage III: Jaarverslag Ondernemingsraad (OR) 2019 

 

Samenstelling OR 

Eind 2018 bestond de OR uit zes leden, de zevende zetel is na verkiezingen ingevuld door René van 

der Beek. René is in de overlegvergadering met de directeur/bestuurder op 28 maart geïnstalleerd als 

nieuw lid van de OR.  

De OR bestaat in 2019 uit de volgende zeven leden: Leentje Haaksma (voorzitter), Hennie van der 

Wal, Joris Prozeé, Joke Schotman, René van der Beek, Marjan Blomsma en Josephine Terpstra. 

 

Besproken onderwerpen:  

 

Herstel lange diensten en pauzes 

In 2018 zijn diensten langer geworden en contracten verruimd om het personeel te behouden en als 

werkgever aantrekkelijk te blijven. OlmenEs is van mening dat een pauze nemen in een dienst langer 

dan 5,5 uur een bijdrage levert aan de gezondheid van medewerkers. Ook is dit een verplichting 

vanuit de ATW (arbeidstijdenwet) en CAO.  

In 2019 wordt dit verder geïmplementeerd. Er zijn verschillen in de aanpak hiervan en onder 

personeel heerst soms weerstand. Er worden vacatures gesteld om medewerkers aan te nemen die 

‘pauzediensten’ kunnen werken; vervanging van de begeleider zodat er continuïteit blijft op de 

groep. Medewerkers stellen vragen aan de OR, deze worden regelmatig besproken in de 

vergaderingen met de directeur/bestuurder. 

 

Werkkostenregeling 

De Ondernemingsraad heeft samengewerkt met personeelszaken om een nieuwe regeling voor de 

medewerkers vast te stellen. Medewerkers hebben ideeën aangedragen en hieruit is een regeling 

ontstaan met nieuwe mogelijkheden.  

 

Instemmingen 

De Ondernemingsraad heeft in 2019 met de volgende aanvragen ingestemd; 

- Werkkostenregeling 2019 

- Functiebeschrijving zorgadministratie 

- Aanhouden van AVG-functionaris 

- Wijziging omschrijving kwalificatie groepsbegeleider 

- Beleid werving en selectie medewerkers 

- Functiebeschrijving algemeen technisch medewerker 

- Structuuraanpassing naar 6 clusterhoofden 

- Alcohol- en drugsbeleid  

- Functiebeschrijving controller  

Strategisch (vastgoed) Plan 

Om OlmenEs mee te laten gaan in de tijd, maar ook toekomstbestendig te laten zijn, wordt er in 2019 

gekeken naar het strategisch vastgoedplan. Wat vraagt de huidige zorgvraag van de huizen en 

werkplaatsen en hoe kan dit met aanpassingen toekomstbestendig gemaakt worden. Is er nieuwbouw 

nodig of verbouw. Om dit in kaart te kunnen brengen is het ook nodig om een toekomstbeeld van 

OlmenEs te hebben, waar willen we over een aantal jaren staan, hoe moet OlmenEs er uit gaan zien. 

De Ondernemingsraad denkt hierin mee. 

 

Samenwerking met de directeur/bestuurder, Bewonerscliëntenraad en Cliëntenraad 
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Naast de maandelijkse vergadering met de directeur/bestuurder heeft de Ondernemingsraad ook eens 

per jaar een ontmoeting met de overige medezeggenschapsraden; de Cliëntenraad en de 

Bewonerscliëntenraad en de raad van toezicht. Dit jaar zag de ontmoeting er anders uit; de OR heeft 

alle drie de raden ontmoet en gesproken met de Bewonerscliëntenraad.  

Zowel het contact met de directeur/bestuurder als met de verschillende raden, verloopt evenals vorig 

jaar professioneel en in goede verstandhouding. 

 

Reglement Ondernemingsraad. 

De Ondernemingsraad heeft zijn eigen reglement onder de loep genomen en gewijzigd waar nodig. 

Na raadpleging van de achterban is hierin ook opgenomen dat de raad blijft bestaan uit zeven leden. 

Dit mogen er negen zijn, maar bij een lager aantal moeten zij wel een langere zittingstermijn hebben. 

Het was drie jaar, dit wordt na vaststelling van het reglement vier jaar.  

 

Namens de OR, 

Josephine Terpstra 

 

  



Jaarverslaggeving 2019

Stichting OlmenEs
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8.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

8.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 10.457.968 11.025.539

Financiële vaste activa 2 0 0

Totaal vaste activa 10.457.968 11.025.539

Vlottende activa

Voorraden 3 50.542 51.757

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 401.101 888.812

Debiteuren en overige vorderingen 5 309.993 182.171

Liquide middelen 6 5.685.056 4.220.293

Totaal vlottende activa 6.446.692 5.343.033

Totaal activa 16.904.660 16.368.572

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 7

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 5.539.216 4.938.399

Algemene en overige reserves 55.921 57.826

Totaal groepsvermogen 5.595.364 4.996.452

Voorzieningen 8 755.654 617.570

Langlopende schulden (nog voor meer 9 7.788.750 8.308.000

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 10 2.764.892 2.446.550

Totaal passiva 16.904.660 16.368.572
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8.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 11 14.631.499 13.698.578

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 12 33.623 29.031

Overige bedrijfsopbrengsten 13 159.648 181.157

Som der bedrijfsopbrengsten 14.824.770 13.908.766

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 11.197.656 10.200.836

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 806.526 808.698

Overige bedrijfskosten 16 1.867.887 1.707.798

Som der bedrijfslasten 13.872.069 12.717.332

BEDRIJFSRESULTAAT 952.701 1.191.434

Financiële baten en lasten 17 -354.803 -572.581

RESULTAAT BOEKJAAR 597.898 618.853

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 600.817 742.594

Bestemmingsfonds projecten 0 -122.000

Algemene / overige reserves -2.919 -1.741

597.898 618.853
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8.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 953.715 1.161.354

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1, 2 806.526 810.710

- mutaties voorzieningen 8 138.084 -342.415

944.610 468.295

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 1.215 -7.174

- vorderingen 5 -127.822 4.990

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 487.711 337.937

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 318.342 80.373

679.446 416.126

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.577.771 2.045.775

Ontvangen interest 17 138 538

Betaalde interest 17 -354.941 -421.890

-354.803 -421.352

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.222.968 1.624.423

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -238.955 -320.975

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 2.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -238.955 -318.975

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -519.250 -519.250

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -519.250 -519.250

Mutatie geldmiddelen 1.464.763 786.198

Stand geldmiddelen per 1 januari 4.220.293 3.434.095

Stand geldmiddelen per 31 december 5.685.056 4.220.293

Mutatie geldmiddelen 1.464.763 786.198
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

8.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Gebruik van schattingen

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van zorginstelling Stichting OlmenEs zijn de financiële gegevens verwerkt 

van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap 

kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de 

grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de 

geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep 

behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:

• Stichting OlmenEs

• Stichting De Bongerd

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de 

consolidatie gebleven:

• Stichting Voorzieningen OlmenEs

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.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde 

maatschappijen van de zorginstelling.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 

resultaatbepaling van zorginstelling Stichting OlmenEs.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stichting OlmenEs is statutair (en feitelijk) gevestigd te Appelscha, op het adres Beatrixoord 1, en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 41004209.

Stichting OlmenEs is een antroposofische woon- en werkgemeenschap met als primaire doelgroep volwassenen 

met een verstandelijke beperking. De kernactiviteit bestaat uit het bieden van woonzorg en dagbesteding op 

basis van zorgzwaartebekostiging. 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

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.

 De jaarrekening is opgesteld in euro. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen 

onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden 

ten laste gebracht van deze voorziening.

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

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

jaarrekening genummerd.

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 waardeveminderingen 

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 

levensduur van het vast actief.

De invoering van een integraal tarief (NHC) voor de vergoeding van de kapitaalslasten van het voorheen 

vergunningsplichtige vastgoed is vastgesteld op 2012. In de periode van 2012 tot en met 2017 is er volgens een 

door de NZA vastgestelde overgangsregeling  toegegroeid naar een 100% integrale vergoeding per 2018. Op 

basis van de tarieven is er een interne berekening gemaakt waaruit kan worden geconcludeerd dat er geen 

sprake zal zijn van impairment voor Stichting OlmenEs.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Stichting 

OlmenEs.

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

naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.

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.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, 

installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale 

waarde.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting 

in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met 

opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren 

PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het 

bereiken van de 55-jarige leeftijd. 

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 

kostprijs.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde .

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 

aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 

van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 

van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs  Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 

van verwachte oninbaarheid. 

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 contante waarde van de uitgaven 

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

Het meerjarenonderhoudsplan van OlmenEs is in ontwikkeling en zal in 2020 gereed zijn. De reeds bekende 

gegevens van het meerjarenonderhoudsplan bieden voldoende onderbouwing voor de waarde van de 

voorziening onderhoud ultimo 2019.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

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

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2019 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. Indien nodig is tevens een transitievergoeding 

toegerekend. welke ook als vordering op het UWV in de balans staat.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voor 2019 wordt geen dotatie noodzakelijk geacht.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 

van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 

waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 

en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te 

voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen 

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

waarop deze betrekking hebben.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 

verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

8.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

8.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

8.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 

van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte/directe methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel 

risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

StichtingOlmenEs 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 OlmenEs. De 

verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). OlmenEs 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. Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste 

niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in maart 2019 een herstelplan opgesteld voor De 

Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraag ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:

- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is 

bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie 

waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de 

wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van 

ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat 

het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen 

(door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. OlmenEs 

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. OlmenEs heeft daarom alleen de verschuldigde premies 

tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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

derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 
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8.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 8.829.141 9.201.078

Machines en installaties 1.140.448 1.352.056

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 488.379 472.405

Totaal materiële vaste activa 10.457.968 11.025.539

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 11.025.539 11.627.022

Bij: investeringen 238.955 207.460

Af: afschrijvingen 806.526 802.943

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 6.000

Boekwaarde per 31 december 10.457.968 11.025.539

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Disagio borging WfZ / boeterente 0 0

Vordering op grond van compensatieregeling 0 0

Lening u/g Stichting De Bongerd 0 0

Totaal financiële vaste activa 0 0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 198.617

Bij: verstrekte leningen 0 0

Af: amortisatie disagio 0 -11.076

Af: afwaarderen disagio/boeterente 0 -187.541

Boekwaarde per 31 december 0 0

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 8.1.6.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kantoorartikelen 10.200 13.164

Voedingsmiddelen 3.160 3.259

Winkel 37.182 35.334

Totaal voorraden 50.542 51.757

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

t/m 2017 2018 2019 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 0 888.812 888.812

Financieringsverschil boekjaar 401.101 401.101

Correcties voorgaande jaren 0 0 0

Betalingen/ontvangsten 0 -888.812 -888.812

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -888.812 401.101 -487.711

Saldo per 31 december 0 0 401.101 401.101

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 401.101 888.812

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

401.101 888.812

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 14.362.818 13.448.553

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 13.961.717 12.559.741

Totaal financieringsverschil 401.101 888.812
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8.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 36.044 42.528

Overige vorderingen:

Rekening-courant Stichting Voorzieningen 51.585 16.311

Vooruitbetaalde bedragen: 55.206 53.730

Nog te ontvangen bedragen: 167.158 69.602

Totaal debiteuren en overige vorderingen 309.993 182.171

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 5.675.589 4.205.953

Kassen 9.467 13.817

Kruisposten 0 523

Totaal liquide middelen 5.685.056 4.220.293

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 5.539.216 4.938.399

Algemene en overige reserves 55.921 57.826

Totaal groepsvermogen 5.595.364 4.996.452

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Kapitaal

Kapitaal 227 0 0 227

Totaal kapitaal 227 0 0 227

Bestemmingsfondsen

Reserve aanvaardbare kosten: 4.938.399 600.817 0 5.539.216

Totaal bestemmingsfondsen 4.938.399 600.817 0 5.539.216

Algemene en overige reserves

€ € € €

Algemene reserves: 57.826 -1.905 0 55.921

Totaal algemene en overige reserves 57.826 -1.905 0 55.921

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019

€ € € € €

- groot onderhoud 320.176 110.700 21.433 0 409.443

- persoonlijk budget levensfase 10.331 0 0 10.331 0

- jubileumverplichtingen 252.901 0 0 0 252.901

- langdurig zieken 34.162 113.762 54.614 0 93.310

Totaal voorzieningen 617.570 224.462 76.047 10.331 755.654

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 100.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 655.654

hiervan > 5 jaar 200.000
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8.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken 7.788.750 8.308.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7.788.750 8.308.000

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 8.827.250 9.346.500

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 519.250 519.250

Stand per 31 december  8.308.000 8.827.250

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.250 519.250

Stand langlopende schulden per 31 december 7.788.750 8.308.000

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 519.250 519.250

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 7.788.750 8.308.000

hiervan > 5 jaar 5.711.750 6.231.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 174.093 190.178

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 519.250 519.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen 516.372 428.746

Schulden terzake pensioenen 30.942 32.992

Nog te betalen salarissen 56.258 73.600

Vakantiegeld 354.831 327.897

Vakantiedagen/verplichtigen PBL 877.013 762.378

Overige schulden:

Rekening-courant Stichting De Bongerd 0 0

Rekening-courant Stichting Natuurbegraafplaats 2.940 3.045

Nog te betalen kosten: 164.456 53.600

Overige overlopende passiva:

Bewonersgelden 68.737 54.864

Totaal overige kortlopende schulden 2.764.892 2.446.550
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8.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Financiële instrumenten

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

Erfpachtovereenkomst

De Bongerd

Bewonershuisvesting Boslaan, Appelscha

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele 

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. OlmenEs heeft op basis van een risiscoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke 

inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekeninggehouden met uitkomsten van interne 

en externe controles. OlmenEs verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de 

gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Per 1 november 2004 zijn Stichting OlmenEs en Staatsbosbeheer overeengekomen de twee lopende erfpachtovereenkomsten onder 

te brengen in één erfpachtovereenkomst met een eeuwigdurende looptijd alsmede deze uit te breiden met twee percelen grasland ter 

grootte van 4.10.00ha en 1.55.00 ha. De totale erfpachtcanon bedraagt € 37.491 per jaar.

De zorginstelling heeft in het kader van het WfZ-deelnemerschap een obligoverplichting richting het WfZ. Dit houdt in dat indien het 

eigen vermogen van het WfZ onvoldoende zou blijken om aan de garantieverplichtingen te voldoen en WfZ wordt aangesproken op 

zijn garantieverplichtingen, WfZ een beroep kan doen op financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in dat geval geboden 

in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. De omvang van het obligo bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de 

geborgde leningen van de deelnemer. De omvang van dit obligo bedraagt ultimo 2019 € 249.240.

Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen 

is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De 

instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 

beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Het pand De Bongerd is eigendom van Stichting OlmenEs maar de exploitatie vindt plaats in Stichting De Bongerd. Ter vergoeding 

van de kosten worden de afschrijvingen, verzekeringen en gemeentelijke belastingen doorbelast.

Met Woonstichting Actium is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van zelfstandige woonruimte aan de Boslaan 30 en 34 

te Appelscha voor de huisvesting van bewoners. De huurovereenkomst is op 15 september 2000 aangegaan voor onbepaalde tijd en 

de verwachte huurprijs voor 2020 bedraagt op jaarbasis € 8.000 per woonruimte.

Waarborgfonds voor de zorgsector
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8.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 15.118.219 4.620.646 1.218.094 0 0 20.956.959

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.917.141 3.268.590 745.689 0 0 9.931.420

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 9.201.078 1.352.056 472.405 0 0 11.025.539

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 58.993 23.491 156.471 238.955

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 430.930 235.099 140.497 806.526

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 231.320 51.596 151.090 434.006

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 231.320 51.596 151.090 434.006

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -371.937 -211.608 15.974 0 0 -567.571

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 14.945.892 4.592.541 1.223.475 0 0 20.761.908

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 6.116.751 3.452.093 735.096 0 0 10.303.940

Boekwaarde per 31 december 2019 8.829.141 1.140.448 488.379 0 0 10.457.968

Afschrijvingspercentage 2-5% 5,0% 10-20%
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BIJLAGE

8.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing in 

2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 20365 31-12-2010 3.700.000 25 hypothecaire 4,35% 2.516.000 0 148.000 2.368.000 1.628.000 16 lineair 148.000 WfZ borging

Rabobank 21028 1-12-2011 8.910.000 24 hypothecaire 3,81% 6.311.250 0 371.250 5.940.000 4.083.750 16 lineair 371.250 WfZ borging

Totaal 8.827.250 0 519.250 8.308.000 5.711.750 519.250
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8.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 14.362.818 13.448.553

Opbrengsten Wmo GGZ-C 150.250 145.134

Opbrengsten Wmo Dagbesteding 14.575 23.864

Overige zorgprestaties 103.856 81.027

Totaal 14.631.499 13.698.578

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 2.790 6.949

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 30.833 22.082

Totaal 33.623 29.031

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

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

- Werkzaamheden t.b.v. derden 107.109 127.189

- Maaltijden 1.781 3.026

- Huren 50.758 50.942

Totaal 159.648 181.157

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 8.267.126 7.578.732

Sociale lasten 1.475.136 1.315.808

Pensioenpremies 669.035 630.168

Andere personeelskosten:

Overige personeelskosten 576.781 519.866

Subtotaal 10.988.078 10.044.574

Personeel niet in loondienst 209.578 156.262

Totaal personeelskosten 11.197.656 10.200.836

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (volgens salarisadministratie) 206 198
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8.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 806.526 802.943

- boekresultaat verkoop materiële vast activa 0 5.755

- doorberekende afschrijvingskosten 0 0

Totaal afschrijvingen 806.526 808.698

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 571.505 514.347

Algemene kosten 626.355 591.131

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 96.771 61.800

Onderhoud en energiekosten 504.167 471.917

Huur en leasing 69.089 68.603

Totaal overige bedrijfskosten 1.867.887 1.707.798

17 Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 138 203

Subtotaal financiële baten 138 203

Rentelasten -354.941 -572.784

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Subtotaal financiële lasten -354.941 -572.784

Totaal financiële baten en lasten -354.803 -572.581
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8.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

 R.H. de Breij 

1 Bestuurder

2 1-9-2014

3 heden

4 Ja

5 100%

6

110.496          

7 11.474            
8 121.970          

9 130.000          

1 Ja

2 100%

3 103213

4 11236

5 114.449          

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 125.000          

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

J.T. Benjamin
T. Ritsema - 

Kroll
V.J. Eerens

1 Voorzitter RvT Vice voorzitter RVT Lid RvT

2 16-dec-15 1-jan-17 1-nov-11

3 heden 31-dec-19 31-dec-19

4 13.159             8.601              8.599                

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.500             13.000 13.000

1 8.238               5.015              5.032                

2 18.750             12.500            12.500              

M.W. 

Lankester-

Lubbert

L.Takens J. van der Wiel

1 Lid RvT Lid RvT Lid RvT

2 1-okt-17 1-okt-17 1-okt-17

3 heden heden heden

4 8.620               8.667              8.633                

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 13.000 13.000 13.000

1 5.140               5.100              5.058                

2 12.500             12.500            12.500              

Toelichting

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 

Vergelijkende cijfers 2018

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Vergelijkende cijfers 2018

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Functie (functienaam)

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Functie (functienaam)

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

(Fictieve) dienstbetrekking?

Functie (functienaam)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Vergelijkende cijfers 2018

Totaal bezoldiging 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

 De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan  OlmenEs  een 

totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft 2, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de 

Raad van Bestuur van € 130.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 19.500 en voor de overige leden van 

de Raad van Toezicht € 13.000. Deze maxima worden niet overschreden. 
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19. Honoraria accountant 2019 2018

€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 37.754            25.600              

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 1.922              1.303                

3 Fiscale advisering -                      -                        

4 Niet-controlediensten -                      -                        

Totaal honoraria accountant 39.676            26.903

20. Transacties met verbonden partijen

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 18.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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Stichting OlmenEs      

8.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 10.266.011 10.821.950

Financiële vaste activa 2 196.298 196.298

Totaal vaste activa 10.462.309 11.018.248

Vlottende activa

Voorraden 3 50.542 51.757

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 401.101 888.812

Debiteuren en overige vorderingen 5 302.847 179.277

Liquide middelen 6 5.514.906 4.080.061

Totaal vlottende activa 6.269.396 5.199.907

Totaal activa 16.731.705 16.218.155

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 5.539.216 4.938.399

Totaal eigen vermogen 5.539.443 4.938.626

Voorzieningen 8 639.285 523.208

Langlopende schulden (nog voor meer 9 7.788.750 8.308.000

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 13 2.764.227 2.448.321

Totaal passiva 16.731.705 16.218.155
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8.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 11 14.631.499 13.698.578

Subsidies 12 33.623 29.031

Overige bedrijfsopbrengsten 13 108.890 130.215

Som der bedrijfsopbrengsten 14.774.012 13.857.824

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 11.197.656 10.200.836

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 793.414 795.586

Overige bedrijfskosten 16 1.827.465 1.668.466

Som der bedrijfslasten 13.818.535 12.664.888

BEDRIJFSRESULTAAT 955.477 1.192.936

Financiële baten en lasten 17 -354.660 -572.342

RESULTAAT BOEKJAAR 600.817 620.594

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 600.817 742.594

Bestemingsfonds projecten 0 -122.000

600.817 620.594
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8.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 8.637.184 8.997.489

Machines en installaties 1.140.448 1.352.056

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 488.379 472.405

Totaal materiële vaste activa 10.266.011 10.821.950

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 10.821.950 11.411.801

Bij: investeringen 238.955 207.460

Af: afschrijvingen 794.894 791.311

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 6.000

Boekwaarde per 31 december 10.266.011 10.821.950

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Disagio borging WfZ / boeterente 0 0

Vordering op grond van compensatieregeling 0 0

Lening u/g Stichtig De Bongerd 196.298 196.298

Totaal financiële vaste activa 196.298 196.298

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 196.298 394.915

Bij: verstrekte leningen 0 0

Af: amortisatie disagio/boeterente 0 -11.076

Af: afwaarderen disagio/boeterente 0 -187.541

Boekwaarde per 31 december 196.298 196.298

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 8.2.4.

Stichting OlmenEs heeft Stichting De Bongerd een lening verstrekt ad € 196.298. De lening is aflossingsvrij en het rentepercentage 

is gelijk aan het rentepercentage op de Rabobank Bedrijfsspaarrekening.
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8.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kantoorartikelen 10.200 13.164

Voedingsmiddelen keuken 3.160 3.259

Winkel/magazijn 37.182 35.334

Totaal voorraden 50.542 51.757

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

t/m 2017 2018 2019 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 0 888.812 888.812

Financieringsverschil boekjaar 401.101 401.101

Correcties voorgaande jaren 0 0 0

Betalingen/ontvangsten -888.812 -888.812

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -888.812 401.101 -487.711

Saldo per 31 december 0 0 401.101 401.101

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 401.101 888.812

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

401.101 888.812

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 14.362.818 13.448.553

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 13.961.717 12.559.741

Totaal financieringsverschil 401.101 888.812
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8.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 36.044 42.528

Overige vorderingen:

Rekening-courant Stichting Voorzieningen 51.585 16.311

Vooruitbetaalde bedragen 55.206 53.730

Nog te ontvangen bedragen 160.012 66.708

Totaal debiteuren en overige vorderingen 302.847 179.277

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 5.505.439 4.065.721

Kassen 9.467 13.817

Kruisposten 0 523

Totaal liquide middelen 5.514.906 4.080.061

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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8.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 5.539.216 4.938.399

Totaal eigen vermogen 5.539.443 4.938.626

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Kapitaal 227 0 0 227

Totaal kapitaal 227 0 0 227

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten: 4.938.399 600.817 0 5.539.216

Totaal bestemmingsfondsen 4.938.399 600.817 0 5.539.216

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2019

en resultaat over 2019

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Stichting OlmenEs 5.539.443 600.817

Stichting De Bongerd 55.921 -1.905

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 5.595.364 598.912
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8.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019

€ € € € €

- groot onderhoud 225.814 86.700 19.440 0 293.074

- persoonlijk budget levensfase 10.331 0 0 10.331 0

- jubileumverplichtingen 252.901 0 0 0 252.901

- langdurig zieken 34.162 113.762 54.614 0 93.310

Totaal voorzieningen 523.208 200.462 74.054 10.331 639.285

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 100.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 539.285

hiervan > 5 jaar 200.000

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken 7.788.750 8.308.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7.788.750 8.308.000

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 8.827.250 9.346.500

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 519.250 519.250

Stand per 31 december  8.308.000 8.827.250

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.250 519.250

Stand langlopende schulden per 31 december 7.788.750 8.308.000

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 519.250 519.250

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 7.788.750 8.308.000

hiervan > 5 jaar 5.711.750 6.231.000

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.
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8.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 174.093 190.178

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 519.250 519.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen 516.372 428.746

Schulden terzake pensioenen 30.942 32.992

Nog te betalen salarissen 56.258 73.600

Vakantiegeld 354.831 327.897

Vakantiedagen/verplichtingen PBL 877.013 762.378

Overige schulden:

Rekening-courant Stichting De Bongerd 2.338 4.544

Rekening-courant Stichting Natuurbegraafplaats 2.940 3.045

Nog te betalen kosten: 161.453 50.827

Overige overlopende passiva:

Bewonersgelden 68.737 54.864

Totaal overige kortlopende schulden 2.764.227 2.448.321

Financiële instrumenten

Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen 

is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De 

instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 

beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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8.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

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

Erfpachtovereenkomst

De Bongerd

Bewonershuisvesting Boslaan, Appelscha

Onzekerheden opbrengstverantwoording

De zorginstelling heeft in het kader van het WfZ-deelnemerschap een obligoverplichting richting het WfZ. Dit houdt in dat indien het 

eigen vermogen van het WfZ onvoldoende zou blijken om aan de garantieverplichtingen te voldoen en WfZ wordt aangesproken op 

zijn garantieverplichtingen, WfZ een beroep kan doen op financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in dat geval geboden 

in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. De omvang van het obligo bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de 

geborgde leningen van de deelnemer. De omvang van dit obligo bedraagt ultimo 2019 € 249.240.

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele 

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. OlmenEs heeft op basis van een risiscoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke 

inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekeninggehouden met uitkomsten van 

interne en externe controles. OlmenEs verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de 

gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Met Woonstichting Actium is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van zelfstandige woonruimte aan de Boslaan 30 en 34 

te Appelscha voor de huisvesting van bewoners. De huurovereenkomst is op 15 september 2000 aangegaan voor onbepaalde tijd 

en de verwachte huurprijs voor 2020 bedraagt op jaarbasis € 8.000 per woonruimte.

Waarborgfonds voor de zorgsector

Per 1 november 2004 zijn Stichting OlmenEs en Staatsbosbeheer overeengekomen de twee lopende erfpachtovereenkomsten 

onder te brengen in één erfpachtovereenkomst met een eeuwigdurende looptijd alsmede deze uit te breiden met twee percelen 

grasland ter grootte van 4.10.00ha en 1.55.00 ha. De totale erfpachtcanon bedraagt € 37.491 per jaar.

Het pand De Bongerd is eigendom van Stichting OlmenEs maar de exploitatie vindt plaats in Stichting De Bongerd. Ter vergoeding 

van de kosten worden de afschrijvingen, verzekeringen en gemeentelijke belastingen doorbelast.
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8.2.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 14.805.774 4.620.646 1.218.094 0 0 20.644.514

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.808.285 3.268.590 745.689 0 0 9.822.564

Boekwaarde per 1 januari 2019 8.997.489 1.352.056 472.405 0 0 10.821.950

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 58.993 23.491 156.471 238.955

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 419.298 235.099 140.497 794.894

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 231.320 51.596 151.090 434.006

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 231.320 51.596 151.090 434.006

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -360.305 -211.608 15.974 0 0 -555.939

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 14.633.447 4.592.541 1.223.475 0 0 20.449.463

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.996.263 3.452.093 735.096 0 0 10.183.452

Boekwaarde per 31 december 2019 8.637.184 1.140.448 488.379 0 0 10.266.011

Afschrijvingspercentage 2-5% 5% 10-20%
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8.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen 

in groeps-

maatschap-

pijen

Deelnemingen 

in overige 

verbonden 

maatschap-

pijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschap-pijen

Vorderingen op 

overige verbonden 

maatschappijen

Andere 

deelnemin-gen

Vorderingen op 

participanten en 

op 

maatschappijen 

waarin wordt 

deelgenomen

Disagio/ 

boeterente

Vordering op 

grond van 

compensa-

tieregeling

Overige 

vorderingen/  

lening u/g Totaal

€ € € € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2019 196.298 196.298

- lening u/g Stichting De Bongerd 0

Boekwaarde per 31 december 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 196.298 196.298
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8.2.6. Overzicht langlopende schulden ultimo 2019 (enkelvoudig)

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing in 

2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 20365 31-12-2010 3.700.000 25 hypothecaire 4,35% 2.516.000 0 148.000 2.368.000 1.628.000 16 lineair 148.000 WfZ borging

Rabobank 21028 1-12-2011 8.910.000 24 hypothecaire 3,81% 6.311.250 0 371.250 5.940.000 4.083.750 16 lineair 371.250 WfZ borging

Totaal 8.827.250 0 519.250 8.308.000 5.711.750 519.250
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8.2.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 14.362.818 13.448.553

Opbrengsten Wmo GGZ-C 150.250 145.134

Opbrengsten Wmo dagbesteding 14.575 23.864

Overige zorgprestaties 103.856 81.027

Totaal 14.631.499 13.698.578

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 2.790 6.949

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 30.833 22.082

Totaal 33.623 29.031

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

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

Werkzaamheden t.b.v. derden 107.109 127.189

Maaltijden 1.781 3.026

Totaal 108.890 130.215

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 8.267.126 7.578.732

Sociale lasten 1.475.136 1.315.808

Pensioenpremies 669.035 630.168

Andere personeelskosten:

Overige personeelskosten 576.781 519.866

Subtotaal 10.988.078 10.044.574

Personeel niet in loondienst 209.578 156.262

Totaal personeelskosten 11.197.656 10.200.836

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (volgens salarisadministratie) 206 198
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8.2.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 794.894 791.311

- boekresultaat verkoop materiële vaste activa 0 5.755

- doorberekende afschrijvingen -1.480 -1.480

Totaal afschrijvingen 793.414 795.586

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 571.505 514.347

Algemene kosten 625.355 590.131

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 96.771 61.800

Onderhoud en energiekosten 478.524 447.153

Huur en leasing 55.310 55.035

Totaal overige bedrijfskosten 1.827.465 1.668.466

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 128 194

Subtotaal financiële baten 128 194

Rentelasten -354.788 -572.536

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Subtotaal financiële lasten -354.788 -572.536

Totaal financiële baten en lasten -354.660 -572.342
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8.3.1 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

De raad van bestuur van StichtingOlmenEs heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 11 mei 2020.

De raad van toezicht van de Stichting OlmenEs heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 

van 11 mei 2020.

8.3.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 8.1.2.

8.3.3 Gebeurtenissen na balansdatum

8.3.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

Dhr. R.H. de Breij (directeur/bestuurder) 11-5-2020

W.G.

Dhr. J.T. Benjamin (toezichthouder/voorzitter) 11-5-2020

W.G.

Dhr. L. Takens (toezichthouder) 11-5-2020

W.G.

Mevr. J. van der Wiel (toezichthouder) 11-5-2020

W.G.

Mevr. M. Lankester-Lubbert (toezichthouder) 11-5-2020

W.G.

Mevr. A. van der Kam (toezichthouder) 11-5-2020

Stichting OlmenEs heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. 

Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit omzetderving door afwezigheid van bewoners en dagbesteders 

en extra kosten voor inzet personeel en materiële kosten doordat dagbesteding in woonhuizen wordt uitgevoerd en 

door inzet beschermingsmaatregelen. Stichting OlmenEs streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken 

door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen van banken, de NZa, zorgverzekeraars, 

zorgkantoren en gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de 

algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid. 

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit banken, de NZa, zorgverzekeraars, 

zorgkantoren en gemeentes bestaat voorStichting OlmenEs nog geen zekerheid. Op basis van de berichtgeving 

vanuit de Rijksoverheid en andere instanties verwacht Stichting OlmenEs dat voldoende faciliteiten beschikbaar 

zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit onder meer doordat zorgverzekeraars, zorgkantoren en 

gemeenten naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd 

is op het reguliere prestatieniveau. Daarnaast verwacht Stichting OlmenEs dat extra kosten en dalende opbrengsten 

(zie ook hiervoor) in belangrijke mate worden gecompenseerd. 

Het vorenstaande is gebaseerd op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst 

onzeker en grotendeels afhankelijk van voor Stichting OlmenEs niet beïnvloedbare factoren. 
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Stichting OlmenEs      

8.4 OVERIGE GEGEVENS

8.4.1 Nevenvestigingen

Stichting OlmenEs heeft geen nevenvestigingen.

8.4.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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 Nr. 940 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting OlmenEs  
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 

A. Verklaring over de het jaardocument opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting OlmenEs te Appelscha gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de het jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting OlmenEs op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting OlmenEs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere  
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaardocument andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het 
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van de organisatie. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 
 

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

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

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd 
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Assen, 11 mei 2020 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
was getekend, 
ing. J.L. Wisse RA 


