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Inleiding 
 

 

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

geïnteresseerden inzicht geven in de kwaliteit van de zorg en van de organisatie in 2017. 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.  

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 2017.  

 

Het bestuursverslag beschrijft eerst de belangrijkste algemene ontwikkelingen in 2017 en vervolgens 

wordt nader ingegaan op OlmenEs en haar bewoners, de veranderingen in de organisatie die hebben 

plaatsgevonden, de kwaliteit van de zorg, het medewerkersbeleid, de medezeggenschap en de 

financiële resultaten. Naast een financiële analyse is de volledige jaarrekening 2017 opgenomen. 

Tenslotte zijn de jaarverslagen toegevoegd van de Raad van Toezicht, de Bewonerscliëntenraad, de 

Cliëntenraad, en de Ondernemingsraad. 

 

 

 

Rob de Breij, mei 2018 

Raad van Bestuur 
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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 

eerst uit vijf en vanaf 1 oktober t/m 31 december 2017 uit zeven 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
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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. 

- Salix, 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 Aantallen bewoners  

 

2017           

130 bewoners   Wlz         

2 bewoners (GGZ-C)  WMO Gemeente Leeuwarden   

3 dagbesteding  Wlz         

3 dagbesteding  WMO OWO Gemeente     

6 dagbesteding  PGB        

144 Totaal 
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2. Algemene terugblik op het jaar 2017 
 

 

“Zo laten wij worden elkanders gereedschap” is een zin uit de grondsteenspreuk *  van OlmenEs die 

ik heb gebruikt op de kerstkaart als thema voor het jaar. De zin wil in het kort zeggen dat we met 

elkaars kwaliteiten, datgene wat we als bewoner en medewerker meebrengen, samen kunnen bouwen 

en ontwikkelen. In 2017 is het mogelijk gebleken gezamenlijk de schouders te zetten onder datgene 

wat op ons is afgekomen.  

 

Het is het eerste volledige jaar geweest waarin gewerkt werd volgens de nieuwe organisatiestructuur. 

Best intensief, een zoektocht hier en daar, maar verheugend vanwege de enthousiaste bijdragen, inzet 

en betrokkenheid van bewoners, medewerkers en ouders/vertegenwoordigers. Natuurlijk waren er 

ook soms minder positieve geluiden; veranderingen zijn immers niet voor iedereen even gemakkelijk 

en lang niet alles is gelijk helder en duidelijk. Maar met behulp van de teamcoaches, het met elkaar 

in gesprek blijven over de mogelijkheden en ook over de knelpunten, mogen we tevreden zijn over 

het verloop van dit eerste jaar.     

 

Het financiële jaar is afgesloten met een fors positief resultaat. Het is zeer gunstig dat naast de kosten 

voor een goede zorgverlening er voldoende ruimte is om aan de extra kosten die de 

organisatieverandering met zich meebracht en nog zal brengen, te kunnen voldoen.  

 

In 2017 is ook een bewonerstevredenheidsonderzoek gehouden waarin OlmenEs zowel bij bewoners 

als bij de ouders/vertegenwoordigers over het algemeen een hoge tevredenheid scoort. Bovendien 

valt er net als in 2016 opnieuw een daling waar te nemen van het verzuim.  Al met al belangrijke 

zaken die veel vertrouwen geven om ‘met elkander als gereedschap’ voort te gaan op de ingeslagen 

weg.  

 

Organisatieverandering: 

De aanleiding van de organisatieverandering was de benodigde overgang naar een nieuwe 

ontwikkelingsfase van de organisatie: van top-down structuur, kenmerkend voor een organisatie in 

de groei, naar een delegatiemodel waarbij meer taken en bevoegdheden op teamniveau worden 

uitgevoerd. 

Ook in het in 2015 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat medewerkers meer 

invloed wensten uit te oefenen op de eigen werkprocessen rondom de zorg voor de bewoners en dat 

het sociale werkklimaat om verbetering vroeg.  

Als eerste stap in de verandering is per 1 november 2016 de organisatie anders ingericht. Het 

uitgangspunt was dat een structuur aanpassing noodzakelijk is om de uiteindelijk cultuur aanpassing 

mogelijk te maken. Globaal gezien zijn de twee management lagen teruggebracht tot één laag van 

leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor verschillende woon- en werkgebieden, behandeling 

en ondersteunende diensten. Daarnaast zijn diverse aandachtsgebieden, zoals de antroposofische  

identiteit,  zorg en zorgproces, klachten, voeding, en zo voort, ondergebracht bij portefeuillehouders.  

2017 is het eerste volledige jaar dat volgens het nieuwe organisatiestructuur is gewerkt. Om de 

organisatieverandering te bewerkstelligen is samen met een brede afvaardiging van medewerkers een 

implementatieplan opgesteld. Daarin is de team-ontwikkeling een belangrijk onderdeel. De teams 

zijn onder begeleiding van enkele teamcoaches aan het werk gegaan om hun situatie te 

diagnosticeren en vervolgens verbeterplannen op te stellen aan de hand van aangeleerde methodiek, 

gebaseerd op de lean methodiek en theorie-U. Daarbij zijn de bewoners en 

ouders/vertegenwoordigers betrokken om ook vanuit hun oogpunt aandachtspunten aangereikt te 

krijgen die om verbetering vragen.  
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In de loop van het jaar is bij de verschillende teams zichtbaar geworden op welke wijze zij invloed 

kunnen uitoefenen op de inhoud en organisatie van hun werk.  

In het organisatiemodel voor de organisatieverandering was een zestal clusterhoofden ingepland. 

Van een van hen is besloten om het jaarcontract per 1 oktober 2017 niet te verlengen. In 

samenspraak met de overige clusterhoofden en na goedkeuring van de OR is het besluit genomen om 

de ontstane vacature niet in te vullen en de taken te verdelen over de vijf overgebleven 

clusterhoofden. De vrijgekomen formatie en het daarbij behorende budget is ingezet om de inzet van 

de teamcoach te continueren, de formatie hoofd medisch therapeutische dienst tijdelijk uit te breiden 

en de roostercoördinator uren te geven om teams beter te kunnen begeleiden bij het roosteren. Dit 

besluit wordt in 2018 geëvalueerd. 

Monitoring van de verschillende processen en kwartaalcijfers wordt gedaan in het kwartaal-overleg 

Vinger-Aan-De-Pols. De door de bestuurder opgestelde risico-inventarisatie met betrekking tot de 

organisatieverandering wordt ieder kwartaal aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Hiermee wordt 

het gehele traject goed gevolgd.  

Er is ingeschat dat er drie jaren nodig zullen zijn voor deze omschakeling. Op het eerste jaar kan met 

tevredenheid worden teruggekeken en vastgesteld worden dat dit volgens de planning verloopt.  

 

Bewoners: 

- Waar dat mogelijk was, zijn bewoners betrokken bij de teamtrajecten die hebben plaatsgevonden 

naar aanleiding van de organisatieverandering. Het was waardevol om vanuit hun beleving input te 

ontvangen voor de verbeteringen. De veranderde inrichting van de organisatie brengt voor hen mee 

dat de vragen van bewoners in een platte structuur sneller kunnen worden opgepakt. Ook zal er meer 

aandacht zijn voor het versterken van de ‘samenwerking binnen de driehoek’ (samenwerking tussen 

bewoner, ouder/vertegenwoordiger en begeleider). 

- In de loop van het jaar is gestart met de evaluatie van het zorproces . Zowel het proces als het 

zorgplan zelf werd hierbij geëvalueerd. Een aantal onderdelen vroeg om herziening: de plek van de 

biografie van de bewoner in relatie tot de antroposofische identiteit, het stellen van doelen, de 

omgang met het ECD, verantwoordelijkheden met betrekking tot het zorgproces en de omvang en 

daarmee de werkbaarheid van het zorgplan (voor zowel schrijver als lezer). Aanpassing van het 

zorgplanproces wordt in de loop van 2018 uitgewerkt.  

- In het voorjaar is een van de bewoners overleden. Op verzoek van de familie heeft de 

afscheidsbijeenkomst plaatsgevonden in OlmenEs en is zij begraven op de natuurbegraafplaats op 

het terrein. Het was een indrukwekkende gebeurtenis die liet zien hoe groots de gezamenlijkheid kan 

zijn binnen een gemeenschap. 

 

Meerjarenbeleidsplan en strategisch vastgoedplan: 

In de loop van dit verslagjaar is ook een meerjarenbeleidsplan vastgesteld. In het proces om te 

komen tot het meerjarenbeleid zijn meerdere sessies geweest met bewoners (vooral via de 

bewonerscliëntenraad), medewerkers en vertegenwoordigers. Hierbij werden de ontwikkelingen 

landelijk, regionaal en op instellingsniveau doorgenomen als ook de ontwikkelingen in doelgroepen 

en financiering. Vanuit de interne en externe analyse werden uiteindelijk de ontwikkelingen in de 

zorg vertaald naar doelgroepenbeleid (ontwikkeling doelgroep intern en extern), eigen regie 

bewoners, borging van zelforganisatie binnen de teams (maximale sturing teamniveau), strategisch 

personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling), ontwikkelen van ICT beleid en 

financieel gezond blijven.  

Er wordt uitgegaan van een zorgaanbod zoals OlmenEs dat nu kan bieden: wonen en werken op één 

terrein. Daar is gezien de wachtlijstgegevens ook de vraag naar. Ambitie om uit te breiden op een 

andere locatie speelt op dit moment niet.  

Het beleid voor meerdere jaren vaststellen is moeilijk. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat er 

een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid in onze financiering is en de zorgfinanciering onderwerp 
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binnen de politieke discussie is. OlmenEs heeft gemeend haar meerjarenbeleid vast te willen stellen 

voor een periode van drie jaar. Deze periode loopt nagenoeg gelijk met het contract met het 

zorgkantoor.  

Bovengenoemde uitgangspunten zullen in de loop van 2018 de basis vormen voor een nieuw op te 

stellen  strategisch vastgoedplan. Dit plan zal richtinggevend zijn voor de  komende vijf tot tien jaar.  

 

Huisartsenzorg 

Naast de medische zorg door de arts van OlmenEs kan in geval van calamiteiten en afwezigheid van 

de eigen arts een beroep gedaan worden op de huisartsen in het dorp Appelscha. De avond-, 

weekend- en nachtdiensten worden vanaf 1 juli door een extern bureau verzorgd, waarmee het risico 

op discontinuïteit tot nul is gereduceerd.  

 

Medische zorg 

In 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de medische dienst. Naar 

aanleiding daarvan is een plan van aanpak opgesteld dat volgens planning in 2017 wordt uitgevoerd. 

De acute knelpunten waarbij niet voldaan werd aan de veldnormen zoals die gelden voor  

bijvoorbeeld medicatieveiligheid, voldoet inmiddels aan de eisen en in samenspraak met het team 

zijn doelen gesteld om de kwaliteit van de dienst te verbeteren en borgen. Er is een nieuwe 

leidinggevende aangesteld die per 1 februari 2018 de dienst zal begeleiden naar kwaliteitsverbetering 

voor de toekomst.   
 

Medewerkers: 

In het afgelopen jaar is het gehele functiegebouw van de organisatie geactualiseerd en zijn de daarbij 

behorende functiebeschrijvingen opnieuw beschreven volgens FWG 3.0. Ook is er een inhaalslag 

gemaakt op het gebied van waardering en weging. Voor sommige medewerkers had dat een 

verandering tot gevolg, maar het aantal dat daar bezwaar tegen heeft gemaakt is zeer gering. Het 

functiegebouw biedt nu inzicht in een transparante waardering en de functies sluiten beter op elkaar 

aan. De rolonduidelijkheid zoals deze voorheen werd ervaren op basis van het oude functiegebouw is 

daarmee verholpen.  

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is onderdeel van het strategisch personeels- en 

opleidingsplan en wordt in 2018 verder uitgewerkt 

 

Het ziekteverzuim 

De dalende lijn van het verzuim over 2016 heeft zich voortgezet in 2017. OlmenEs scoort met het 

jaargemiddelde van 4,21% onder het gemiddelde verzuimcijfer van de regio (5,48%) en de branche 

(5,79%). Met name het verzuim in de  klasse langdurig ziek is sterk gedaald. Er is een goede 

samenwerking met de bedrijfsarts en het ingezette beleid van ‘eigen regie’ door de medewerker 

werpt vruchten af. Het beleid wordt in het begin van 2018 geëvalueerd waarbij de aandacht gericht 

zal zijn op preventief verzuim.   

 

Onderzoek seksueel overschrijdend gedrag 

In de zomer kwam een incident rondom mogelijk seksueel overschrijdend gedrag aan het licht. Het 

heeft teweeg gebracht dat er hoog is ingezet om dit type incidenten vroegtijdig binnen de organisatie 

te herkennen. Ook landelijk is het onderwerp omgaan met seksueel overschrijdend gedrag volop in 

de belangstelling. Met behulp van een extern deskundige is het protocol herschreven, is er gestart 

met het screenen van de bewonersdossiers ivm risico-taxatie en is er scholing ontwikkeld voor de 

medewerkers in het primaire proces.   

Door het inzetten van deze acties is de melding die bij de inspectie is gedaan inmiddels door de 

inspectie afgerond.  
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Raad van Toezicht: 

De betrokkenheid van de leden van de Raad van Toezicht bij de organisatie uit zich onder andere  in 

het ontmoeten van de verschillende medezeggenschapsorganen: éénmaal per jaar een grote 

bijeenkomst met de Cliëntenraad, Bewonerscliëntenraad en Ondernemingsraad, en tweemaal per jaar 

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.  
 

Externe samenwerking 

- De relatie met Ilmarinen, antroposofische zorginstelling in Groningen, heeft zich ontwikkeld in de 

richting van een zakelijke relatie. Er is met enige regelmaat contact en de samenwerking richt zich 

nu op het gebruik maken van elkaars kwaliteiten op het gebied van de antroposofie.  

- Er is onderzoek gaande over de mogelijkheden van kinderopvang op het terrein van OlmenEs. De 

opvang zal op antroposofische grondslag zijn en is bedoelt voor zowel de kinderen van medewerkers 

als die uit het dorp. Het uitgangspunt is dat OlmenEs de ruimte ter beschikking stelt, maar dat de 

exploitatie verantwoordelijkheid bij de kinderopvang ligt.   

- De directeur/bestuurder neemt actief deel aan bijeenkomsten van de VGN (Vereniging 

Gehandicapten Zorg in Nederland). Ontwikkelingen die landelijk spelen worden uitgebreid in VGN 

verband besproken en door actieve deelname is maximale invloed en vooruitzien mogelijk. 

Vroegtijdige vertaling van de ontwikkelingen naar OlmenEs om zodoende OlmenEs zichtbaar te 

maken in de buitenwereld en om tijdig te kunnen voorsorteren op landelijk beleid. 

- Ook is er deelname aan het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg, een overleg van bestuurders 

en directeuren van zorginstellingen uit de drie noordelijke provincies.  

 

Rob de Breij, 

Directeur/bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* De grondsteenspreuk is een spreuk waarin wordt uitgedrukt wat bewoners en medewerkers meebrengen, wat gewild 

wordt en wat gewenst wordt voor de toekomst van OlmenEs. De grondsteenspreuk is opvraagbaar via de receptie van 

OlmenEs.  
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3. Kwaliteit van de zorg  
 

 

3.1 Tevredenheidsgegevens  

 

In 2017 is het driejaarlijks bewonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Evenals bij het onderzoek 

in 2014 is daarbij gebruik gemaakt van het instrument ‘Cliëntervaringsonderzoek’ van Customeyes. 

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die is toegezonden aan alle 143 ouders / wettelijk 

vertegenwoordigers. Ook hebben alle bewoners en dagwerkers de mogelijkheid gehad om een 

vragenlijst in te vullen, waarbij aan bewoners die dat nodig hadden ondersteuning is geboden. Onder 

de ouders / wettelijk vertegenwoordigers was de respons 64%, onder de bewoner 37%.  
 

Resultaten bij de ouders / verwanten 

 

Enkele cijfers van belangrijke onderwerpen, afgemeten aan de benchmark (de landelijke maatstaf 

voor de kwaliteit) en vergeleken met de resultaten van 2014: 

 Percentage  Benchmark Percentage 2014 

Algehele tevredenheid 92,1 76,4 89,9 

Tevredenheid persoonlijk 

begeleider 

93,8 79,6 85,4 

Met persoonlijk begeleider 

over moeilijke dingen 

kunnen praten 

77,4 57,3 69,8 

Tevredenheid over 

informatievoorziening 

82,2 67,7 67,2 

Tevredenheid over hulp die 

bewoner krijgt 

91,0 76,7 80,5 

Tevredenheid over hoe 

bewoner woont 

91,4 82,2 83,7 

Privacy in woonhuis 79,5 85,5 86,0 

Veilig voelen in 

woonomgeving 

92,5 88,7 89,1 

Het zelf maken van keuzes 54,4 64,1 52,5 

Vrijetijdsbesteding 76,3 68,1 68,9 

Deelname aan activiteiten in 

de buurt 

48,7 -- -- 

Tevredenheid over het werk 

in de werkplaats 

94,3 82,9 84,2 

Tevreden over 

werkplaatsleider 

95,5 -- 85,4 

Werkplaatsleider houdt zich 

aan de afspraken 

97,6 -- 97,3 

Tevredenheid over zorgplan 85,1 81,3 -- 

 

Over het algemeen zijn dat zeer positieve resultaten. Bij belangrijke onderdelen van de zorg zoals 

algehele tevredenheid, tevredenheid over persoonlijk begeleider, wonen, werkplaatsleider, werk en 

vrijetijdsbesteding, zien we dat de toch al goede scores van het vorige onderzoek nu nog hoger zijn. 
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Aandachtspunten zijn: 

 

 Privacy in het woonhuis. De score is lager dan de vorige keer en ligt ook beneden de benchmark.  

 Het zelf maken van keuzes. De score laat ruimte voor interpretatie. Veel bewoners zijn niet in 

staat om keuzes te maken, maar het is niet duidelijk of de ouders daar ontevreden over zijn. 

 Deelname aan activiteiten in de buurt. Dit is een verplichte vraag waar we niet zelf voor hebben 

gekozen.  

 

Resultaten bij de bewoners en dagwerkers 

 

Enkele cijfers van belangrijke onderwerpen, afgemeten aan de benchmark (de landelijke maatstaf 

voor de kwaliteit) en vergeleken met de resultaten van 2014: 

 Percentage  Benchmark Percentage 2014 

Algehele tevredenheid 76,9 72,7 78,6 

Tevreden over mijn 

persoonlijk begeleider  

97,7 77,9 61,1 

Met persoonlijk begeleider 

over moeilijke dingen 

kunnen praten 

60,5 69,9 77,8 

Tevredenheid over hulp die 

bewoner krijgt 

78,0 78,8 77,4 

Tevredenheid over hoe 

bewoner woont 

79,5 70,4 75,0 

Tevredenheid over het eten 50,0 55,8 22,1 

Privacy in het woonhuis 36,6 80,4 61,5 

Veilig voelen in 

woonomgeving 

88,4 76,5 72,2 

Het zelf maken van keuzes 72,7 77,4 73,5 

Vrijetijdsbesteding 88,6 -- 78,8 

 Percentage  Benchmark Percentage 2014 

Deelname aan activiteiten in 

de buurt 

45,2 28,5 -- 

Dagopening is leuk 31,0 -- -- 

Meedoen met jaarfeesten 44,4 -- -- 

Tevredenheid over werk in 

werkplaats 

 

88,5 73,1 78,2 

Tevreden over 

werkplaatsleider 

84,6 -- 78,6 

Werkplaatsleider houdt zich 

aan de afspraken 

74,5 -- 77,4 

Het leuk hebben met anderen 

op het werk 

59,2 76,4 73,3 

Tevredenheid over zorgplan 87,2 80,0 82,9 

Weten wat te doen bij 

ontevredenheid 

57,4 62,1 75,0 
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Positief is om te zien dat de waardering van de persoonlijk begeleider, het werk en de 

werkplaatsleider behoorlijk is gestegen. Ook de vrijetijdsbesteding scoort een stuk hoger. Tevens 

lijkt het erop dat bewoners zich over het algemeen veiliger voelen in OlmenEs, maar dit is een 

abstract en moeilijk meetbaar begrip. 

 

Aandachtspunten zijn: 

 

 Het praten met de persoonlijk begeleider over moeilijke dingen verdient mogelijk nader 

onderzoek; waarom wordt dat door de bewoners matig gewaardeerd? 

 De privacy in het woonhuis scoort slecht. Een belangrijk aandachtspunt. 

 De tevredenheid over het eten ligt nog iets onder de benchmark, maar is wel een heel stuk beter 

dan in 2014. Hier zijn al verschillende verbeteracties op uitgevoerd. 

 Aspecten van het culturele leven als de dagopening en de jaarfeesten worden door de 

deelnemende bewoners matig gewaardeerd. 

 Bewoners hebben het blijkbaar niet altijd leuk met anderen op het werk. Dat heeft mogelijk  te 

maken met de balans in de groepssamenstelling in een werkplaats en met de begeleiding van de 

bewoners in de werkplaats. 

 Bewoners weten blijkbaar niet goed genoeg wat ze moeten doen als ze ontevreden zijn.  

 

De verbeterpunten en het vervolg 

 

1. Privacy 

Bij zowel de bewoners als de ouders / verwanten is dit een punt van aandacht. Als het gaat om de 

fysieke omgeving, dus de inrichting van de woonhuizen, dan vindt dit thema een plaats in het 

strategisch vastgoedplan, dat in 2018 wordt vormgegeven. Maar privacy is ook een bespreekpunt 

als het, vanuit de bewoner gezien, gaat over bijvoorbeeld je ouders informeren wanneer je naar 

de dokter gaat. Het verdient nader onderzoek om te weten waar de vraag naar meer privacy 

vandaan komt.  

2. Met persoonlijk begeleider over moeilijke dingen kunnen praten 

Dit onderwerp heeft betrekking op de relatie tussen de medewerker en de bewoner. In eerste 

instantie zullen de clusterhoofden dit met de persoonlijk begeleiders bespreken. Er zal gekeken 

moeten worden wat de persoonlijk begeleiders nodig hebben om op een passende en veilige 

wijze met de bewoner in gesprek te gaan. 

3. De dagopening en de jaarfeesten 

De culturele commissie zal onderzoek moeten doen naar de belangstelling van bewoners voor het 

culturele leven dat in OlmenEs wordt aangeboden.  

4. Bewoner weet wat te doen bij ontevredenheid 

De vraag waar een bewoner terecht kan bij ontevredenheid, wordt bij de vertrouwenspersoon 

neergelegd. Het is goed om bij opname al aan een bewoner duidelijk te maken welke weg hij of 

zij kan gaan bij ontevredenheid. Dit punt wordt ook besproken met de Bewonerscliëntenraad.  

5. Het leuk hebben met anderen op het werk  

Er zitten verschillenden kanten aan dit onderwerp, zoals balans in de groepssamenstelling in de 

werkplaats en de begeleiding van de werkplaatsleider in de sociale processen. Dit vraagt nader 

onderzoek binnen de werkgroep zorgproces. 

 

Naast het bewonerstevredenheidsonderzoek vindt er een doorlopende meting van de kwaliteit van de 

zorg plaats. Bij de jaarlijkse bespreking van het zorgplan krijgen de ouders/vertegenwoordigers een 

schriftelijke enquête toegestuurd met een zevental vragen over het wonen, de vrijetijdsbesteding, de 

persoonlijk begeleider, de werkplaats, de medisch-therapeutische dienst, overige dienstverlening 

(keuken, administratie, technische dienst) en over de communicatie en informatieverstrekking vanuit 
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OlmenEs. De score die gegeven kan worden gaat van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’. Bij een respons van 61 

ouders / vertegenwoordigers werd het wonen in OlmenEs door 28% van de ouders als zeer goed 

beoordeeld, door 60% als goed en door 12,1 % als voldoende. Naast het aangeven van de waardering 

hebben de ouders ook de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. Als daar aanleiding toe is 

worden aan de hand daarvan verbeteracties ondernomen die worden besproken in het VADP (vinger-

aan-de-pols) overleg, het monitoringsoverleg van de organisatie.  

 

 

3.2 Klachten  

 

In 2017 zijn er twee klachten ingediend die naar tevredenheid zijn behandeld zonder dat inmenging 

van de interne of externe klachtencommissie nodig was. Deze klachten zijn in 2017 afgerond.  

Naast klachten wordt ook geregistreerd welke signalen van onvrede er worden waargenomen, die 

aanleiding geven tot gesprekken en eventuele maatregelen. Twaalf van deze signalen zijn in 2017 in 

het register terecht gekomen, waarvan één nog op een afronding wacht.  

In 2017 is de klachtenprocedure aangepast en is er een nieuwe externe klachtenfunctionaris 

aangesteld. 

 

 

3.3 Bezoek van de Inspectie 

 

In het verslagjaar 2017 heeft geen bezoek van de Inspectie plaatsgevonden.  

 

 

3.4 Incidenten  

 

Incidentmeldingen worden geanalyseerd op zowel organisatieniveau als op bewonersniveau. Op 

bewonersniveau speelt de orthopedagoog een sleutelrol in het nemen van verbetermaatregelen naar 

aanleiding van een incident met een gedragskundige oorzaak.  

De incidentencommissie heeft in 2017 vier maal een vergadering gehad, waarbij een analyse is 

gemaakt van trends en ontwikkelingen op het gebied van incidenten. Het systeem van melden en de 

incidentenregistratie wordt daarbij ook geëvalueerd. Waar dat nodig wordt geacht, worden er 

verbeteracties doorgevoerd. Een rapportage vanuit de incidentencommissie maakt deel uit van de 

directiebeoordeling, ieder kwartaal.  

In onderstaande grafiek vergelijkingen van aantallen incidentmeldingen in de jaren 2015 – 2017. 
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In 2017 is het aantal agressiemeldingen met 19% gestegen t.o.v. 2016. Bij de drie bewoners met de 

meeste meldingen is er nauwelijks sprake van stijging, 3%. Er is sprake van meer meldingen bij een 

bredere groep bewoners. Enerzijds heeft dat te maken met het stimuleren door de orthopedagogen 

om bij bepaalde bewoners actiever te melden over gedrag. Maar ook lijkt er sprake van meer 

problematisch gedrag bij een brede groep bewoners. 

Om meer aandacht te bieden aan het gedrag van de bewoners is de gedragskundige ondersteuning 

uitgebreid. 
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4. Kwaliteit van de organisatie 

 

4.1 Externe audit HKZ 

 

De externe audit heeft dit jaar niet plaatsgevonden, maar zal in januari 2018 worden uitgevoerd. Het 

betreft een uitgebreid onderzoek omdat her-certificatie aan de orde is.  

 

 

4.2 Interne audits 

 

In 2017 zijn er vijf interne audits gehouden: 

 Interne audit Aantal 

bevindingen 

Opgevolgde 

bevindingen  

1.  Vrijheidsbeperkende maatregelen 5 3 

2.  Registratie productie 3 2 

3.  Zorgproces 4 1 

4.  Medicatieveiligheid 7 4 

5.  Incidentmeldingen 4 0 

 

 

4.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

Het driejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft in 2015 plaatsgevonden en zal in 2018 

wederom worden uitgevoerd. 

 

 

4.4 Veiligheid medewerkers 

 

Alle medewerkers in de directe zorg volgen binnen drie maanden na de aanstelling een basistraining 

fysieke en mentale weerbaarheid.   

Met ingang van december 2012 is een team samengesteld en getraind, dat opvang verzorgt voor 

medewerkers na schokkende en/of traumatische gebeurtenissen. Het opvangteam heeft in 2017 in 

totaal 3 individuele gesprekken met medewerkers gevoerd.  

 

 

4.5 Personeelsbezetting 

 

De personeelsbezetting bedroeg per 31 december 2017 in totaal 258 medewerkers. De personele 

bezetting bedroeg gemiddeld over 2017 183  FTE.  

Stagiaires 

OlmenEs vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan MBO-opleidingen met name de richtingen 

MZ/IG en doet dit door het aanbieden van stageplaatsen. Stagiaires kunnen ook potentiële 

medewerkers zijn. Met het oog daarop is het goed dat zij bekend zijn met onze organisatie en het 

werken vanuit antroposofische grondslag.  

Ook in 2017 heeft OlmenEs 28 studenten de mogelijkheid geboden om stage te lopen. Het betrof 

stages van gemiddeld 6 tot 12 maanden afhankelijk van de opleiding. De meeste stagiaires kwamen 

van een opleiding MBO MZ of IG niveau 3 en 4. Dit jaar zijn er ook stageplaatsen geboden op HBO 

niveau bedrijfskunde en sport en een stageplaats voor engineering bij de Technische Dienst. 

Vrijwilligers 
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In 2017 waren gemiddeld 75 vrijwilligers actief betrokken bij de ondersteuning aan bewoners van 

OlmenEs. 

Verloop medewerkers 

In 2017 bedroeg de gemiddelde instroom van medewerkers ca 4,1%. De gemiddelde uitstroom was 

3%. Er zijn intern 13 medewerkers doorgestroomd naar een andere functie. 

In totaal hebben 36 medewerkers OlmenEs in 2017 verlaten. Hieronder een groot aantal tijdelijke 

medewerkers (vervanging e.d.) en vakantiekrachten. Het verloop bedroeg in 2017 4,2%. 

 

 

4.6  Verzuim 

 

Ook in 2017 is een actief ziekteverzuimbeleid gevoerd op basis van de ‘eigen-regie rol’. Het 

ziekteverzuimpercentage 2017 is 4,21% exclusief ziekte als gevolg van zwangerschap en 

zwangerschaps-/bevallingsverlof. Het gemiddelde verzuimpercentage in de branche over het jaar 

2017 is 5,79%.  

De score van OlmenEs op de health ranking van Vernet is voor 2017: 8,3. Dit betekent dat we op 

meerdere verzuimonderdelen op of boven het gemiddelde in de branche scoren.  

Het gemiddelde verzuim over het hele jaar genomen is 0,64% gedaald ten opzichte van 2016. De 

meldingsfrequentie is ten opzichte van 2016 iets gedaald en ligt in 2017 op 0,94. Dit is nog iets hoger 

dan het branche gemiddelde van 0,90.  

Vanuit P&O is in 2017 actief ingezet op het begeleiden en adviseren van leidinggevenden bij de 

aanpak van het ziekteverzuim. Het blijkt dat de re-integratie bij langdurige zieken steeds vaker al in 

het eerste ziektejaar tot herstel leidt.  

In 2017 zijn 3 SMT bijeenkomsten gehouden in aanwezigheid van de bedrijfsarts. In deze 

bijeenkomsten wordt casuïstiek besproken en komen thema’s m.b.t ziekteverzuim-begeleiding- en 

preventie aan bod. Ze werden bijgewoond door leidinggevenden, P&O en de bestuurder. 

 

 

4.7  Organisatieverandering 

 

Voor een aantal medewerkers was het pré-mobiliteitsplan nog van toepassing. Advisering en 

begeleiding vanuit P&O was met name gericht op een goede uitvoering daarvan.  

 

 

4.8  Functiehuis 

 

Aan het eind van 2017 waren vrijwel alle functies opnieuw beschreven en ingedeeld volgens FWG 

3.0.   

 

 

4.9  Personeelsbeleid 

 

Het strategisch personeels- en opleidingsbeleid is in 2017 nog niet opgesteld aangezien het nauw 

verbonden is met o.a. het meerjarenbeleid voor de gehele organisatie, dat eind 2017 is vastgesteld. 

In 2017 is beleid opgesteld of aangepast op de volgende onderwerpen: Stages, Werving en Selectie, 

Exitgesprekken. Een werkgroep heeft zich gebogen over vorm en inhoud van ontwikkelingsgerichte 

functioneringsgesprekken, wat begin 2018 nader wordt uitgewerkt en er is een opleidingsplan voor 

2018 opgesteld. 
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Voor het aanbieden van PMO’s (preventief medische onderzoeken) aan medewerkers is eind 2017 

een plan van aanpak geschreven waarmee de OR heeft ingestemd. Uitvoering van de PMO’s vindt 

plaats in 2018. 

2017 stond ook in het teken van verdere professionalisering van de afdeling P&O. 

 

 

4.10  Digitalisering 

 

Om administratieve processen rond personeel en salaris efficiënter te laten verlopen is eind 2017 een 

werkgroep aan de slag gegaan om samen met SDB Ayton deze administratieve processen te 

digitaliseren. Managementgegevens, worden hiermee voor leidinggevenden inzichtelijker en 

managementrapportages kunnen eenvoudiger worden gegenereerd.  

Ook is een begin gemaakt met het digitaliseren van het werving- en selectieproces. 

 

 

4.11  Scholing en opleiding 

 

Het ontwikkelings- en opleidingsbeleid van OlmenEs biedt ruimte voor ontwikkeling van de 

medewerkers. Er worden functiegerichte opleidingen, workshops en trainingen aangeboden, die o.a. 

vanuit wetgeving of inspectie verplicht zijn gesteld. Daarnaast bestaat er een intern scholingsaanbod 

vanuit de antroposofische visie. Er is gewerkt vanuit een samenhangend geheel van opleiden en 

ontwikkeling in het algemeen en met betrekking tot de organisatieverandering in het bijzonder. 

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van verplichte trainingen en de benodigde 

bij- en nascholing. Een groot deel van de scholing wordt in een cyclische planning aangeboden 

(scholingscarrousel).  

Scholing antroposofie 

De eerste interne opleiding antroposofie is in de vorm van een pilot in het najaar 2016 van start 

gegaan en duurde tot het najaar 2017. Deze opleiding is eind 2017 geëvalueerd in samenhang met 

andere trainingen/cursussen rond antroposofie die binnen OlmenEs worden aangeboden. Bij het 

afsluiten van het jaar waren nog niet alle resultaten van de evaluatie verwerkt. 

Bedrijfshulpverlening 

OlmenEs kent ca. 25 bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zij zijn in 2017 in jaarlijkse 

herhalingscursussen bijgeschoold in brandbestrijding en levensreddende handelingen. De resultaten 

van de evaluatie die in 2016 heeft plaatsgevonden hebben geleid tot een enigszins gewijzigde 

aanpak. Doelstelling was een  BHV die nog meer gericht is op de risico’s van de organisatie.  
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5. Financiën  
 

 

5.1 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. 

 

 

5.2 Financieel resultaat 2017 

 

De enkelvoudige jaarrekening 2017 van Stichting OlmenEs sluit met een positief resultaat van  

€ 737.425. Dat is ruim boven het begrote resultaat van € 192.536. Besloten is € 122.000 van het 

resultaat in een bestemmingsfonds projecten op te nemen voor uit te voeren projecten in 2018. 

 

De specificatie van de projecten is als volgt: 

1. Voorbereiding en implementatie Wet Zorg en Dwang    € 10.000 

2. Opstellen Strategisch Vastgoed Plan     € 37.000 

3. Voorbereiding en implementatie AVG     € 40.000 

4. Opleiding MBA bestuurder      € 25.000 

5. Intervisie en accreditatie NVZD      € 10.000 

 

 

De specificatie van opbrengsten uit zorgprestaties 2017 is als volgt: 

 

Opbrengsten zorgprestaties 2017 2016 

WLZ-zorg  12.878.133 98.1% 12.551.524 97,8% 

WMO GGZ-C 139.398 1.1% 191.919 1,5% 

WMO dagbesteding 23.608 0,2% 28.263 0,2% 

Overige zorgprestaties (m.n. PGB) 88.000 0,6% 48.360 0,5% 

Totaal opbrengsten zorgprestaties 13.129.139 100,0% 12.837.489 100,0% 

 

In de vergoeding WLZ-zorg is een bedrag € 1.034.210 voor meerzorg verwerkt (2016: € 933.360). 

Daarnaast is in deze vergoeding het aandeel voor kapitaalslasten € 1.854.043 (2016: € 1.754.201).  
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Specificatie exploitatiekosten (enkelvoudige jaarrekening) 

 

Specificatie exploitatiekosten 2017 2016 

Personeelskosten 9.799.267 78,1% 10.301.627 78,3% 

Afschrijvingen vaste activa 788.500 6,3% 802.020 6,1% 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 484.249 3,9% 485.693 3,7% 

Algemene kosten 475.394 3.8% 562.880 4,3% 

Patiënt- en bewonergebondenkosten 56.040 0,5% 63.323 0,5% 

Onderhoud en energiekosten  460.968 3,7% 448.013 3,4% 

Huur en leasing 55.653 0,4% 56.688 0,4% 

Financiële baten en lasten 421.005 3,3% 437.394 3,3% 

Totaal exploitatiekosten 12.541.076 100,0% 13.157.638 100,0% 

 

In de exploitatiekosten 2016 is een dotatie reorganisatievoorziening € 278.161 opgenomen alsmede 

een dotatie voor de voorziening nabetaling ORT 2012-2015 € 124.671. In 2017 zijn deze incidentele 

dotaties niet meer opgenomen. 

 

 

5.3 Ratio’s over 2017 in vergelijking met 2016 (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. 

 

 2017 2016 

Resultaatratio (resultaat / omzet) 5,55% -1,25% 

Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende 

schulden)                          1,76   

                                

1,64   

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / 

balanstotaal 

                         

26.83% 

                         

22,17% 

 

Het saldo liquide middelen ultimo 2017 bedraagt € 3.330.833 (2016: € 2.570.126). 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. 

 

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht laat een positieve kasstroom zien van € 786.198. Deze 

wordt als volgt gespecificeerd: 
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Bedrijfsresultaat       €    1.161.354 

Afschrijvingen/mutatie voorzieningen    €           468.295 

Mutatie vlottende activa en kortlopende schulden   €            416.126 

Ontvangen/betaalde interest      €     -421.352 

Des-/investeringen       €      -318.975 

Aflossing langlopende schulden     €     -519.250 

Mutatie geldmiddelen      €             786.198 

 

 

5.4  Risico paragraaf  

 

Inleiding: 

Binnen OlmenEs is het tot op heden nog niet gebruikelijk om de jaarplannen van risico-analyses te 

voorzien. Dit neemt niet weg dat we wel een aantal risico`s hebben gesignaleerd, waar in de kwartaal 

rapportages op gemonitord wordt. In deze kwartaalrapportages is wel uitgebreider aandacht besteed 

aan de risico’s die er op gebied van personeel en financieel gebied op ons afkomen, echter in de 

planvorming zal dit in de toekomst meer aandacht krijgen. 

 

Risico`s: 

Verzuim 
Zeker in een fase van een organisatieverandering is het risico op verzuim aanwezig. Een mogelijke 

toename van verzuim zou daarmee direct financiële risico`s kennen wanneer het de 5%, die in de 

begroting staat, zal overstijgen als ook een risico voor de kwaliteit van zorg en continuïteit van zorg. 

OlmenEs heeft hierop de lijn voortgezet met betrekking tot haar verzuim en re-integratiebeleid van 

de afgelopen jaren, met als resultaat een verzuim van 4,2% in 2017 en is daarmee onder de cijfers 

vanuit de benchmark gebleven. Ondanks dat zal dit ook komend jaar een punt van aandacht blijven. 

 

Budgetkorting 5% 

Jaarlijks wordt door zorgkantoor Friesland een 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. Vanuit dat oogpunt 

gezien is het de afgelopen jaren gebruikelijk geweest binnen OlmenEs om de afgekondigde korting 

niet volledig op te nemen in de begroting, maar slechts voor een deel. Wanneer de korting volledig in 

de begroting wordt verwerkt is een onmiddellijke reorganisatie vereist, terwijl de daadwerkelijke 

toepassing van de korting niet zeker is. De productie die binnen OlmenEs wordt gedraaid vraagt 

daarbij om inzet van de middelen die ook gedeclareerd worden. Vanuit dat oogpunt is in de 

begroting maximaal 1% van de aangekondigde korting verwerkt en wordt voor de overige 4% het 

risico genomen dat, bij een daadwerkelijk effectuering van de korting, de reserves van OlmenEs 

aangesproken dienen te worden. 

Afgelopen jaar is de korting opnieuw niet toegepast en heeft OlmenEs de geleverde productie 

volledig vergoed gekregen. 

 

Meerzorg geld 

In het budget van OlmenEs is meerzorggeld verwerkt. Meerzorggelden zijn incidentele middelen die 

op bewoner niveau worden verstrekt en dienen te worden besteed. Binnen OlmenEs zijn deze 

incidentele middelen in de structurele budgetten van woongroepen en werkplaatsen verwerkt. In 

2015 is gestart met het opstellen van een plan van aanpak om de financieringsstromen intern volgens 

geldende zzp normen transparant te maken. En ook om een plan van aanpak te ontwikkelen om de 

incidentele middelen ook per direct te kunnen stoppen wanneer deze vorm van financiering voor de 

specifieke bewoner stopt.  
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In 2017 is evenals in 2016 en 2015, gezien de toename van zorgzwaarte, geen sprake geweest van 

afbouw van meerzorggelden maar is juist een toename hiervan geconstateerd. 

Naast de interne wens om de budgetten meer inzichtelijk te maken en volgens de landelijke norm 

transparant te maken, is het landelijk gezien de tendens dat steeds meer bewoners en 

vertegenwoordigers inzicht vereisen in de wijze waarop de zorgmiddelen van het zorgprofiel worden 

besteed. OlmenEs zal zich in komende tijd verder inspannen om deze interne geldstromen 

transparant te maken. 
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6. Vooruitblik    
 

 

Verbinding is het jaarthema voor 2018. Zeker in een organisatie, die de kanteling naar zelforganisatie 

heeft gemaakt, is het risico aanwezig dat ieder organisatieonderdeel bovenal gefocust is op het goed 

functioneren binnen de eigen eenheid. Echter, in een woon- en werkgemeenschap waarin de 

onderlinge verbinding zo van belang is, hechten we er waarde aan hier in 2018 extra aandacht aan te 

besteden. Verantwoordelijkheid dragen voor het eigen onderdeel, binnen het geheel. Juist in deze 

fase is de verbinding van cruciaal belang en hebben we het daardoor tot jaarthema gemaakt.  

 

Organisatie 

De positieve reacties over het verloop van de organisatieverandering in 2017 geeft vertrouwen in de 

verdere uitwerking in dit jaar. De teamtrainingen onder begeleiding van de teamcoaches hebben voor 

vrijwel alle afdelingen plaatsgevonden. Deze trainingen waren erop gericht om van probleemgericht 

denken toe te werken naar procesgericht denken en het nemen van verantwoordelijkheid binnen de 

bevoegdheid. Het komend jaar zullen de teams en clusterhoofden hier nog volop in ondersteund 

worden, mede door de continuering van de functie van teamcoach. Ook is het van belang om 

blijvend extra tijd te besteden om met de medewerkers, bewoners en vertegenwoordigers in gesprek 

te blijven over hoe zij de nieuwe manier van werken ervaren, wat de voordelen zijn, waar de 

knelpunten ontstaan. Om zo de ervaring en beleving voldoende in beeld te houden. Alleen dan kan 

het werken in de nieuwe organisatievorm geborgd worden.  

 

Vormgeven aan de antroposofische zorgvisie in de dagelijkse praktijk 

Als antroposofische woon- en werkgemeenschap wordt de identiteit mede bepaald door de manier 

waarop medewerkers van OlmenEs zich verbonden voelen met de antroposofische zorgvisie en het 

belang en de meerwaarde kennen en ervaren van de culturele activiteiten in het ritme door het jaar 

heen.  

Door middel van scholing en training wordt volop ingezet om te leren hoe deze antroposofische 

zorgvisie in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Ook is daarvoor een groep 

aandachtsfunctionarissen (met vanuit elk werkgebied, woonhuis en behandelstaf  een 

vertegenwoordiger) in het leven geroepen die zich met regelmaat buigt over antroposofisch 

inhoudelijke onderwerpen. Het is de bedoeling dat zij deze kennis overdragen in hun eigen team en 

zorgen dat dit thema weer op de agenda van de teambesprekingen komt.   

 

Bewoners en zorg 

Het zorgproces is in 2017 geëvalueerd op effectiviteit, haalbaarheid en werkbaarheid. De 

bijstellingen die naar aanleiding hiervan plaatsvinden zullen in 2018 verder worden uitgewerkt in een 

implementatieplan. 

Wettelijke normen afgezet tegen de eigen visie op zorg, dient als onderlegger om te komen tot 

kwalitatief goede zorg die aansluit bij de wensen van bewoner, verwant en medewerker en tevens tot 

een goed werkbaar document. De richting gaat uit naar het versterken van de eigen 

regie/zeggenschap van de bewoner en meer inhoudelijke samenwerking en draagkracht binnen de 

teams omtrent het zorgplan.     

 

Seksualiteit en seksueel overschrijdend gedrag 

Onderzoek in 2017 leerde dat het herkennen, signaleren en melden van mogelijk seksueel 

overschrijdend gedrag of onderkennen van het seksueel functioneren van onze bewoners verdere 

deskundigheidsbevordering van onze medewerkers vraagt. 

In 2018 zal met betrekking tot dit onderwerp de nadruk komen te liggen op scholing van 

gedragskundigen, begeleiders, therapeuten en medische dienst en zal het protocol ‘Seksualiteit, 
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intimiteit en relaties’ worden herzien. Ook wordt van alle bewoners een risico-inschatting gemaakt, 

onder andere op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag, en zal dit worden beschreven in het 

zorgplan. 

 

Strategisch  personeelsbeleid 

In 2018 komt de focus te liggen op het opmaken en implementeren van nieuw opleidingsbeleid, 

gericht op enerzijds het bieden van mogelijkheid tot ontwikkeling van onze medewerkers en 

anderzijds gericht op het intern opleiden van potentiële nieuwe begeleiders in de vorm van  BBL 

(beroepsbegeleidende leerweg) trajecten. Op deze manier wil OlmenEs ook haar (toekomstige-) 

medewerkers mogelijkheden tot ontwikkeling bieden. Daarnaast wordt deze behoefte versterkt 

vanwege de personeelskrapte die de sector, en daarmee ook OlmenEs, kent. Het werken met BBL 

trajecten kan bijdragen aan een oplossing voor de personeelskrapte. Ook wordt onderzocht hoe 

OlmenEs extern beter op de kaart gezet kan worden. Een duidelijk PR en communicatieplan is daar 

onderdeel van.  

 

Financiën 

OlmenEs heeft het jaar 2017 financieel zeer positief afgesloten waardoor ruimte is voor investering 

in diverse onderdelen van de organisatieontwikkelingen en verbetering van kwaliteit van zorg.   

Reservering van een bedrag voor de eventuele opgelegde korting door het zorgkantoor wordt dit jaar 

achterwege gelaten en besteed aan verbetering van kwaliteit van zorg en goed  

werkgeverschap. 

Er zal onder andere in 2018 worden gewerkt aan een transparant, indicatiegericht teambudget en 

passende managementinformatie zodat op duidelijke wijze geregistreerd, begroot en gerapporteerd 

kan worden. Teams zullen hiermee voldoende ondersteund worden om de verantwoordelijkheid over 

het beschikbare budget op teamniveau te kunnen inzien en dragen. 

Het is de wens om in 2018 zo min mogelijk met voorzieningen te werken. Van het resultaat van 

vorig jaar wordt een deel specifiek als bestemmingsreserve aangemerkt, voor bijvoorbeeld het 

strategisch vastgoedplan, AVG uitwerking, de voorbereiding van de nieuwe wet zorg en dwang en de 

implementatiekosten die dit met zich meebrengt. 

 

Positioneren en professionaliseren van medisch therapeutische dienst (MTD) 

Voor de MTD is een plan van aanpak opgesteld om de positie te verhelderen, de samenwerking 

tussen de verschillende disciplines binnen de MTD te verbeteren, en de rol van de MTD in het gehele 

zorgproces te versterken, vooral met betrekking tot de behandelvisie en de rol van orthopedagoog en 

AVG arts hierin. Er wordt voor de duur van maximaal één jaar extra formatie voor de functie van 

leidinggevende MTD ter beschikking gesteld om het team maximaal te faciliteren. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Deze nieuwe wet gaat in per mei 2018. Er wordt hard gewerkt om aan de nieuwe wet- en regelgeving 

te kunnen voldoen. Dit vraagt een behoorlijke inzet. Er is dan ook externe deskundige ondersteuning 

aangewend om de deadline te behalen.  

 

Meerjarenbeleidsplan en strategisch vastgoedplan.  

In 2017 is het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan zal verder uitgewerkt worden in een 

strategisch vastgoedplan voor de komende 5 tot 10 jaar.  

Uitgangspunt voor de strategische koers is dat het antroposofisch mensbeeld en de betekenis hiervan 

op onze visie op zorg voor de toekomstige ontwikkeling van OlmenEs fundamenteel blijft. Een van 

de belangrijke speerpunten waarmee de woon- en werkgemeenschap zich zal kunnen blijven 

onderscheiden van andere zorgaanbieders.  
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Tenslotte zal in 2018 onder andere: 

- implementatie van het crisisbeleid plaatsvinden;  

- er naar gestreefd worden om het verzuim ook in 2018 onder de 5% te houden, maar bovenal meer 

aandacht te besteden aan het preventief verzuim; 

- inrichting plaatsvinden van een projectgroep om te komen tot een eenduidige roostersystematiek; 

- onderzoek plaatsvinden op welke aspecten er binnen OlmenEs nog meer winst valt te behalen op 

het gebied van duurzaamheid; 

- implementatie plaatsvinden van het VGN kwaliteitskader en beschikbaar maken van 

kwaliteitsrapportage als belangrijk stuur- en verbeterinstrument met betrekking tot de kwaliteit van 

zorg en dienstverlening; 

- het vereenvoudigen en optimaliseren van een aantal personeelsprocessen en diensten, zoals een 

vernieuwd werving en selectie programma, implementatie van verder selfservice, waardoor er 

minder inzet van personeelszaken noodzakelijk is; 

- en de focus zal gericht zijn op preventief verzuim, om daarmee het verzuimcijfer nog verder te 

stabiliseren en goed voor onze medewerkers te zorgen, zeker in tijd van krapte, waarin veel extra 

inzet wordt gevraagd. 

 

Rob de Breij, 

Raad van Bestuur 
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7. Jaarverslag Raad van Toezicht  

 

7.1 Taken, verantwoordelijkheden en samenstelling Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht richt zich op het 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 beleidsplan 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 2017 

 
Naam Lft Taak  Termijn 1e benoeming Beroep Nevenfuncties 

       

Mw C. 

van 

Tellingen 

67 Lid - 

Tussentijds 

afgetreden 

per 1 juni 

2017 

2 10-09-2012 Arts -Vicevoorzitter RvB Kingfisher Foundation, 

Driebergen 

- Lid RvT Urtica/De Vijfsprong, Vorden 

- Lid RvT BD Grondbeheer, Driebergen 

Mw Y. 

Eerens 

53 Lid 2 01-11-2011 Notaris Geen 

Dhr. drs 

B. Kuijf 

70 Voorzitter - 

Afgetreden 

per 31 

december 

2017 

2 01-03-2010 Gepensioneerd -Bestuurslid St. Beheer Cliëntgelden St. Iris 

Zorg 

- Voorzitter RvT St. Welzijn Lingewaard 

- Voorzitter landelijke Begeleidingscommissie 

Drugs Informatie Monitoring System 

- Voorzitter Academische Werkplaats OGGZ 

bij UMC Nijmegen 

- Voorzitter RvT St. Pleyade Arnhem 

Dhr J. 

Benjamin 

53 Vice-

voorzitter 

Inkomend 

voorzitter 

1 16-12-2015 Manager Voorzitter RvC Parzival Wonen Bv  
Voorzitter Stichting ter bevordering van de 

Heilpedagogie 

Mw. T. 

Ritsema- 

Kroll 

41 Lid 1 01-01-2017 Bestuurder Lid RvT TZC 

Mw. E. 

van der 

Wiel 

60 Lid 1 01-10-2017 Adviseur, 

Interim-

leidinggevende 

- Lid Raad van Commissarissen Stichting 

Woningcorporatie Mercatus, Emmeloord 

- Eigenaar Ennyways 

- Sinds 5 juli 2017 ad interim werkzaam bij De 

Zijlen 

- Voorzitter Stichting Zeilcentrum Grou 

Mw. M. 

Lubbert 

59 Lid 1 01-10-2017 Kinder- en 

jeugd psychiater 

- Commisie van toezicht Juvaid 

- Adviesraad Shire 

Dhr. L. 

Takens 

61 Lid 1 01-10-2017 Interim 

directeur 

-Lid Leefbaarheid cie Groningen 

 

De Raad van Toezicht bestond in 2017 van 1 januari tot en met 31 mei uit vijf leden, vanaf 1 juni tot 

en met 30 september uit vier leden en vanaf 1 oktober tot en met 31 december uit zeven leden. Eén 
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lid op voordracht van de Cliëntenraad (mw. Eerens) en één lid op voordracht van de 

Ondernemingsraad (mw. T. Ritsema-Kroll).  

Het honorarium van de Raad van Toezicht dient jaarlijks vastgesteld te worden. De Raad van 

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

Vanuit de NVTZ is een advies uitgebracht voor honorering van de Raad van Toezicht met een 

bezoldigingsmaximum van 8% van de honorering van de bestuurder voor de leden en 12% voor de 

voorzitter. Besloten is om het NVTZ advies te volgen, maar niet om stapsgewijs naar de 

adviesbedragen toe te groeien. De honorering voor 2017 wordt  vastgesteld op een maximum van 

€5.000 voor leden en €8.000 voor de voorzitter. Jaarlijks zal door de Raad van Toezicht over de 

honorering worden besloten.  

 
 

7.2 Vergaderingen 

 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht vijf keer overleg gevoerd met de Raad van Bestuur; vier 

reguliere vergaderingen en een evaluatiebijeenkomst. De vergadering in mei staat altijd in het teken 

van de jaarrekening. De externe accountant geeft in deze vergadering een toelichting op de 

jaarcijfers. 

In de mei-vergadering heeft tevens een ontmoeting plaatsgevonden met de clusterhoofden en 

leidinggevenden. Van beide kanten is de kennismaking zeer gewaardeerd en de afspraak is gemaakt 

om elkaar jaarlijks te ontmoeten.  

Daarnaast is er in september overleg geweest met de Cliëntenraad, de Bewonerscliëntenraad en de 

Ondernemingsraad. Doelstelling van deze bijeenkomst is uitwisseling tussen de verschillende 

organen naar de afspraken over informatie-uitwisseling die vastgelegd zijn in het 

‘informatieprotocol’ van de Raad van Toezicht.  

De ontmoeting heeft in ontspannen sfeer plaatsgevonden met open inbreng vanuit alle organen. Als 

echte thermometer is het echter iets te mager. Om nog beter feeling te houden met de organisatie is 

afgesproken dat een lid van de RvT een of twee keer per jaar aanwezig zal zijn bij de 

medezeggenschapsvergaderingen.  
 

 

7.3 Thema’s en informatieverstrekking 

 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur - op basis van diens 

informatieverstrekking – onder andere overleg gevoerd over: 

 

Governancecode en informatieprotocol 

De per 1 januari 2017 in werking getreden Governancecode Zorg is uitvoerig besproken. 

Geconcludeerd is dat OlmenEs in alle redelijkheid voldoet aan de gestelde principes in de code. Het 

informatieprotocol is de uitwerking van de Governancecode en leidend in de werkafspraken tussen 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.   

 

Organisatieverandering 

De ontwikkelingen betreffende de organisatieverandering zijn nauwgezet door de Raad van Toezicht 

gevolgd. Gedurende 2017 is de indruk verkregen dat de organisatieverandering naar wens verloopt 

en volgens planning.  

 

Financieel overzicht per kwartaal 

Het financiële beeld van de organisatie ziet er zeer positief uit. Het roept vragen op over hoe het zich 

verhoudt met de kwaliteit van de zorgverlening en goed werkgeverschap. Er zijn echter geen 
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signalen van te hoge werkdruk vanuit medewerkers en bij onderzoek is gebleken dat OlmenEs 

voldoet aan de norm van personeelsinzet. Het zal onderwerp van gesprek zijn in de komende 

vergaderingen van de Raad van Toezicht.  

 

Rapportage 

De kwartaalrapportage die door de Raad van Bestuur wordt opgesteld en in elke vergadering van de 

Raad van Toezicht wordt besproken, biedt naast het overzicht van de financiële situatie inzicht in de 

ontwikkelingen van de organisatie. Zo wordt de daling van het verzuim gevolgd, wordt toegelicht 

hoe de relatie met externe partners zich ontwikkelt, hoe de huisartsenzorg in de avonden en 

weekends is ingevuld, dat er onderzoek heeft plaatsgevonden naar de medisch dienst om optimaler te 

functioneren en wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om kinderopvang te realiseren op het 

terrein. Op deze onderwerpen wordt nader ingegaan in de Terugblik over 2017 op bladzijde 6.  

 

Aankoop boerderijwoningen 

De Raad van Toezicht heeft in 2016 ingestemd met de aankoop van de twee medewerkerswoningen 

bij de boerderij. De aankoop heeft op 15 mei 2017 plaatsgevonden en is gefinancierd door Stichting 

OlmenEs. Stichting De Bongerd beheert de exploitatie van de woningen.  

 

Medezeggenschap 

In het kader van de nieuwe Governancecode Zorg heeft de Cliëntenraad aangegeven af te zien van 

hun recht op voordracht van een Raad van Toezicht lid zonder last of ruggespraak, maar wil de 

Cliëntenraad graag gebruik maken van het recht adviserend te mogen zijn bij iedere Raad van 

Toezicht vacature. De relatie met de Cliëntenraad is prima.  

De Ondernemingsraad heeft wisseling van samenstelling ondergaan en is nog zoekende naar 

onderlinge verhoudingen en de juiste werkwijze. Zij worden hierin gecoacht. 

 

Hoe te handelen bij een conflict tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

De Raad van toezicht heeft gekozen voor het hanteren van richtlijnen die uitgaan van bemiddeling en 

zwaarwegend advies in geval van mogelijke inhoudelijke conflicten tussen de Raad van Toezicht en 

de Raad van Bestuur. Met deze keus blijft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid bij de Raad van 

Toezicht en de Raad van Bestuur en niet bij een externe derde. Er zal zowel door de Raad van 

Toezicht als de Raad van Bestuur informatieplicht gehanteerd worden over besluiten tot inzet van de 

bemiddeling wanneer dat nodig mocht zijn. Deze bepaling zal in de statuten worden opgenomen.  

 

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

- Het jaardocument met jaarrekening over 2016 van Stichting OlmenEs, De Bongerd en 

Voorzieningen;  

- De begroting voor 2018; 

- Het meerjarenbeleidsplan 2018 - 2020 

 

De Raad van Toezicht heeft besluiten genomen over: 

- Het rooster van aftreden voor 2018 en verder;  

- Honorering van de leden van de Raad van Toezicht waarbij besloten wordt om het NVTZ advies 

te volgen, maar niet om stapsgewijs naar de adviesbedragen toe te groeien. De bedragen zullen  

jaarlijks door de raad worden bepaald. De honorering voor 2017 wordt  vastgesteld op een 

maximum van € 5.000 voor leden en € 8.000 voor de voorzitter. Deze bedragen zitten onder het 

door de NVTZ geadviseerde bedrag.  

 

 

 



28 

 

7.4  Vertrek mevrouw Van Tellingen en de heer Kuijf 

 

Mevrouw Van Tellingen heeft kort na de verlenging in de tweede termijn besloten om zich niet meer 

beschikbaar te stellen voor een volledige tweede  termijn en is afgetreden per 1 juni. Zij wordt van 

harte bedankt voor haar inzet en betrokkenheid bij OlmenEs. Na afloop van de mei-vergadering is in 

ontspannen sfeer aandacht besteed aan haar vertrek.  

Na de maximale twee termijnen is de heer Kuijf per 31 december 2017 afgetreden als lid en 

voorzitter van de Raad van Toezicht.  

OlmenEs is hem zeer erkentelijk voor de inzet als lid en geruime tijd als betrokken voorzitter. Na 

afloop van de december-vergadering is onder dankzegging afscheid van hem genomen.  

 

 

7.5 Evaluatie functioneren 

 

Jaarlijks wordt een bijeenkomst van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van de 

Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de 

relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.  

Ter voorbereiding op de evaluatie stelt de Raad van Bestuur in afstemming met de voorzitter van de 

Raad van Toezicht een gespreksagenda op.  

Dit jaar heeft de evaluatie van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht één keer plaats gevonden. 

Door de veranderingen in de Raad van Toezicht aan het einde van het jaar. De besproken 

onderwerpen zijn meegenomen in het jaargesprek met de Raad van Bestuur dat in januari 2018 is 

geweest. Het functioneren van de Raad van Toezicht zelf zal in 2018 met externe begeleiding 

plaatsvinden. Vanaf het begin van 2017 is de terugblik op de gehouden vergadering van de Raad van 

Toezicht structureel onderdeel van de vergadering geworden. 

Aan de hand van de nieuw opgestelde Governancecode heeft de Raad van Toezicht naar het eigen 

functioneren en positie gekeken, de eerste stappen zijn gemaakt om aan de richtlijnen te voldoen en 

in 2018 zal hier verder aan gewerkt worden. 

 

Mbt de Raad van Bestuur: 

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ervaren de samenwerking als positief. De aandachts- 

en verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, zijn in het jaargesprek besproken. De 

Raad van Toezicht heeft grote waardering uitgesproken voor de wijze waarop de Raad van Bestuur 

leidinggeeft aan de diepgaande organisatieverandering. Gedurende 2017 is er gaandeweg een stabiele 

situatie bereikt. Uit de reacties van de medezeggenschapsraden blijkt dat het veranderingsproces en 

de ervaren resultaten op brede ondersteuning kan rekenen. De Raad van Toezicht heeft de 

clusterhoofden en leidinggevenden twee keer ontmoet en met hun gesproken over het proces.  

De Raad van Bestuur heeft zich verder gericht op het uitbouwen van de externe contacten en het 

opbouwen van regionale en professionele netwerken. In het jaargesprek is afgesproken dat de Raad 

van Bestuur een MBA traject gaat volgen. 

  

Mbt de Raad van Toezicht: 

De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar een ingrijpende wisseling van samenstelling 

ondergaan. Zo is per 1 januari mevrouw Ritsema-Kroll toegetreden op voordracht van de 

Ondernemingsraad en is mevrouw Van Tellingen per 1 juni afgetreden. Per 1 oktober zijn mevrouw 

Van der Wiel en Lubbert en de heer Takens geïnstalleerd. Per 31 december tenslotte is de heer Kuijf 

afgetreden. Het voorzitterschap is daarbij overgedragen aan de heer Benjamin en als vice-voorzitter 

is mevrouw Ritsema-Kroll benoemd.  

Tijdens het invullen van de nieuwe vacatures is besloten om het aantal leden tijdelijk uit te breiden. 

Met het aftreden van de heer Kuijf zal de Raad van Toezicht in 2018 uit zes leden bestaan. Bij het 
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invullen van de vacatures is gekozen voor aantoonbare ervaring in de zorg op het gebied van 

enerzijds de bedrijfsvoering (de heer Takens) en anderzijds het primaire proces (mevrouw van der 

Wiel). Met de benoeming van mevrouw Lubbert is de antroposofische deskundigheid weer geborgd.   

In de evaluatie van de Raad van Toezicht is besloten om in 2018 een drietal leden aan te melden voor 

scholing bij de NVTZ (Leergang ‘De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn’). De heer 

Benjamin zal als voorzitter de scholing voor voorzitter van een Raad van Toezicht bij de NVTZ 

volgen. Verder is ook besloten om een externe deskundige aan te trekken om de Raad te begeleiden 

in het opstellen van een visie op toezichthouden en de hierop gebaseerde positie en werkwijze. 

De Raad van Toezicht heeft in haar vernieuwde samenstelling het vertrouwen dat zij haar rol en 

verantwoordelijkheden kan waarmaken.  
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8. Medezeggenschap 
 

 

 8.1 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 2017 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. 

 

  Samenstelling 

Naam Functie binnen de CR 

Dhr. G. Oswald Voorzitter 

Dhr. G. van Heijkop  Secretaris  

Dhr. J. Visser Lid 

Dhr TJ. Borger Lid 

Mw. L. Rumpff  Lid  

Mw. K. Reijngoud Lid  

Mw. A. Engwerda  Lid  

 

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

bijlage I van dit Bestuursverslag. 

 

 

8.2 Jaarverslag 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.   

 

Samenstelling 

Naam Functie binnen de Bewonerscliëntenraad 

Mw. S. Hoekstra Voorzitter 

Mw. H. Hegeman Secretaris  

Dhr. J. de Vries Vicevoorzitter 

Mw. M. Zijlstra Lid 

Dhr. C. Luhrman lid 

Dhr. J.J. Dikhoff Lid 

Dhr. W. Roem Coach van de Bewonerscliëntenraad 
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In de afgelopen periode heeft de voorzitter Dhr. H. Goedhart afscheid genomen van de 

bewonerscliëntenraad. Hij was voorzitter vanaf de oprichting van de Bewonerscliëntenraad. 

Mw. S. Hoekstra heeft het voorzitterschap op zich genomen. 

De functie van penningmeester hebben we geschrapt, omdat er geen financiële activiteiten zijn. 

Dhr. J.J. Dikhoff is als lid toegetreden in de Bewonerscliëntenraad. 

 

In deze periode zijn er zes vergaderingen samen met de Cliëntenraad geweest. 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.  

 

 

8.3 Jaarverslag Ondernemingsraad  

 

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

via e-mail, gesprek en enquêtes en zij wordt 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. J. Schotman Lid Zorgadministratie 

Dhr. M.Panzer Lid  Werkleider 

Mw. J. van der Heide         Notulist Groepsbegeleider 

Mw. L. Haaksma Lid Persoonlijk begeleider 

Dhr. J. Janssen Voorzitter Groepsbegeleider  

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 vacatureplaats dan vinden er verkiezingen plaats en kiezen de medewerkers uit de 

kandidaten de leden van de Ondernemingsraad. 
 

Samenwerking Ondernemingsraad en Raad van Bestuur 

 

In het jaar 2017 is er een goede samenwerking geweest tussen de Ondernemingsraad en de Raad van 

Bestuur, met twaalf overlegvergaderingen volgens planning. Deze overleggen vonden plaats in een 

prettige, professionele en open sfeer, waardoor er ruimte is geweest voor wederzijds opbouwende 

feedback en ongevraagd advies over zaken die de Ondernemingsraad aan het hart gaan. dit alles heeft 

bijgedragen aan de goede ontwikkeling van de Ondernemingsraad. 

De besproken onderwerpen zijn opgenomen in bijlage III van dit Bestuursverslag. 
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Stichting OlmenEs

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 11.627.022 12.107.681

Financiële vaste activa 2 198.617 209.693

Totaal vaste activa 11.825.639 12.317.374

Vlottende activa

Voorraden 3 61.759 54.585

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 725.024 1.062.961

Debiteuren en overige vorderingen 5 172.533 177.523

Liquide middelen 6 3.458.425 2.672.227

Totaal vlottende activa 4.417.741 3.967.296

Totaal activa 16.243.380 16.284.670

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 7

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 4.317.805 3.580.381

Algemene en overige reserves 59.567 56.989

Totaal groepsvermogen 4.377.599 3.637.597

Voorzieningen 8 603.391 945.806

Langlopende schulden (nog voor meer 9 8.827.250 9.346.500

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 10 2.435.140 2.354.767

Totaal passiva 16.243.380 16.284.670

35



Stichting OlmenEs

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 11 13.129.139 12.837.489

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 12 18.055 28.243

Overige bedrijfsopbrengsten 13 181.387 180.297

Som der bedrijfsopbrengsten 13.328.581 13.046.029

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 9.799.267 10.301.627

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 799.212 809.132

Overige bedrijfskosten 16 1.568.748 1.661.616

Som der bedrijfslasten 12.167.227 12.772.375

BEDRIJFSRESULTAAT 1.161.354 273.654

Financiële baten en lasten 17 -421.352 -437.266

RESULTAAT BOEKJAAR 740.002 -163.612

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 615.424 -162.353

Bestemmingsfonds projecten 122.000 0

Algemene / overige reserves 2.578 -1.259

740.002 -163.612

36



Stichting OlmenEs

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.161.354 273.654

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 15,17 810.710 835.141

- mutaties voorzieningen 8 -342.415 65.054

468.295 900.195

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 -7.174 -2.409

- vorderingen 5 4.990 -14.039

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 337.937 -229.388

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 80.373 249.124

416.126 3.288

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.045.775 1.177.137

Ontvangen interest 17 538 4.984

Betaalde interest 17 -421.890 -442.250

-421.352 -437.266

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.624.423 739.871

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -320.975 -149.126

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 2.000 3.700

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -318.975 -145.426

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -519.250 -519.250

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -519.250 -519.250

Mutatie geldmiddelen 786.198 75.195

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.672.227 2.597.032

Stand geldmiddelen per 31 december 3.458.425 2.672.227

Mutatie geldmiddelen 786.198 75.195
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 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 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 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 voor de vergoeding van de kapitaalslasten van het voorheen 

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

een door de NZA vastgestelde overgangsregeling  worden toegegroeid naar een 100% integrale vergoeding. 

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 zorginstellingStichting 

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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5.1.4 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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

5.1.4.3 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 2017 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. 

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. 

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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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 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.

Stichting OlmenEs heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op 

het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 

Stichting OlmenEs. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht 

bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting 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. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels 

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

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

de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In maart 2018 bedroeg de dekkingsgraad 99,8%. Het vereiste 

niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht in de toekomst hieraan te kunnen voldoen 

en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. Stichting 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. 

Stichting 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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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.582.928 9.859.297

Machines en installaties 1.584.528 1.767.838

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 459.566 508.701

Totaal materiële vaste activa 11.627.022 12.135.836

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 12.107.681 12.768.437

Bij: investeringen 320.975 149.126

Af: afschrijvingen 799.634 806.182

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 2.000 3.700

Boekwaarde per 31 december 11.627.022 12.107.681

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Disagio borging WfZ / boeterente 198.617 209.693

Vordering op grond van compensatieregeling 0 0

Lening u/g Stichting De Bongerd 0 0

Totaal financiële vaste activa 198.617 209.693

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 209.693 239.421

Bij: verstrekte leningen 0 0

Af: amortisatie disagio -11.076 -11.076

Af: vrijval vordering compensatieregeling 0 -18.652

Boekwaarde per 31 december 198.617 209.693

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kantoorartikelen 14.639 15.704

Voedingsmiddelen 26.930 24.234

Winkel 20.190 14.647

Totaal voorraden 61.759 54.585

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

2015 2016 2017 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 119 1.062.842 1.062.961

Financieringsverschil boekjaar 725.197 725.197

Correcties voorgaande jaren -119 4 -115

Betalingen/ontvangsten 0 -1.062.846 -1.062.846

Subtotaal mutatie boekjaar -119 -1.062.842 725.197 -337.764

Saldo per 31 december 0 0 725.197 725.197

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 725.024 1.062.961

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

725.024 1.062.961

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 12.878.306 12.551.524

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 12.153.109 11.488.682

Totaal financieringsverschil 725.197 1.062.842
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 41.635 15.491

Overige vorderingen:

Rekening-courant Stichting Voorzieningen 5.681 4.810

Vooruitbetaalde bedragen: 61.935 51.864

Nog te ontvangen bedragen: 63.282 105.358

Totaal debiteuren en overige vorderingen 172.533 177.523

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 3.447.843 2.660.279

Kassen 6.352 2.806

Kruisposten 4.230 9.142

Totaal liquide middelen 3.458.425 2.672.227

Toelichting:

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

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 4.317.805 3.580.381

Algemene en overige reserves 59.567 56.989

Totaal groepsvermogen 4.377.599 3.637.597

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Kapitaal

Kapitaal 227 0 0 227

Totaal kapitaal 227 0 0 227

Bestemmingsfondsen

Reserve aanvaardbare kosten: 3.580.381 615.424 0 4.195.805

Projecten 0 122.000 0 122.000

Totaal bestemmingsfondsen 3.580.381 737.424 0 4.317.805

Algemene en overige reserves

€ € € €

Algemene reserves: 56.989 2.578 0 59.567

Totaal algemene en overige reserves 56.989 2.578 0 59.567
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

- groot onderhoud 205.901 88.000 28.719 0 265.182

- persoonlijk budget levensfase 92.889 0 0 68.575 24.314

- jubileumverplichtingen 182.243 17.691 2.833 0 197.101

- langdurig zieken 25.118 156.775 95.734 0 86.159

- reorganisatievoorziening 314.984 0 284.349 0 30.635

- nabetaling ORT 2012-2015 124.671 0 124.671 0 0

Totaal voorzieningen 945.806 262.466 536.306 68.575 603.391

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

31-dec-2017

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

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 503.391

hiervan > 5 jaar 200.000

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 8.827.250 9.346.500

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 8.827.250 9.346.500

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 9.865.750 10.385.000

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 519.250 519.250

Stand per 31 december  9.346.500 9.865.750

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.250 519.250

Stand langlopende schulden per 31 december 8.827.250 9.346.500

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) 8.827.250 9.346.500

hiervan > 5 jaar 6.750.250 7.269.500

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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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 217.999 110.346

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 519.250 519.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen 430.698 420.929

Schulden terzake pensioenen 40.790 126.999

Nog te betalen salarissen 67.921 51.192

Vakantiegeld/vakantiedagen/verplichtigen PBL 962.506 815.374

Overige schulden:

Rekening-courant Stichting De Bongerd 0 0

Rekening-courant Stichting Natuurbegraafplaats 1.998 950

Nog te betalen kosten: 142.897 266.164

Overige overlopende passiva:

Bewonersgelden 51.081 43.563

Totaal overige kortlopende schulden 2.435.140 2.354.767

Financiële instrumenten

Deze toelichting betreft een voorbeeld en dient nog instellingsspecifiek gemaakt te worden.

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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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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 2017 € 280.395.

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 2018 bedraagt op jaarbasis € 7.800 per woonruimte.

Waarborgfonds voor de zorgsector
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5.1.6 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 2017

- aanschafwaarde 15.106.289 4.607.362 1.188.855 0 0 20.902.506

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.275.147 2.839.524 680.154 0 0 8.794.825

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 9.831.142 1.767.838 508.701 0 0 12.107.681

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 196.298 52.789 71.888 320.975

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 444.512 236.099 119.023 799.634

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 143.535 43.535 28.160 215.230

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 143.535 43.535 28.160 215.230

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 17.400 17.400

  cumulatieve herwaarderingen 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 15.400 15.400

  per saldo 2.000 2.000

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -248.214 -183.310 -49.135 0 0 -480.659

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 15.159.052 4.616.616 1.215.183 0 0 20.990.851

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.576.124 3.032.088 755.617 0 0 9.363.829

Boekwaarde per 31 december 2017 9.582.928 1.584.528 459.566 0 0 11.627.022

Afschrijvingspercentage 2-5% 5,0% 10-20%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen 

in groeps-

maatschappijen

Deelnemingen 

in overige 

verbonden 

maatschappijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschappijen

Vorderingen op 

overige 

verbonden 

maatschappijen

Andere 

deelnemingen

Vorderingen 

op 

participanten 

en op 

maatschappij

en waarin 

wordt 

deelgenomen

Disagio/boet

erente

Vordering op 

grond van 

compensatie

regeling

Overige 

vorderingen Totaal

€ € € € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 209.693 209.693

0 0

Amortisatie (dis)agio -11.076 -11.076

Lening u/g Stichting De Bongerd 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 0 0 0 198.617 0 0 198.617
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 2036531-12-2010 3.700.000 25 hypothecaire 4,35% 2.812.000 0 148.000 2.664.000 1.924.000 18 lineair 148.000 WfZ borging

Rabobank 21028 1-12-2011 8.910.000 24 hypothecaire 3,81% 7.053.750 0 371.250 6.682.500 4.826.250 18 lineair 371.250 WfZ borging

Totaal 9.865.750 0 519.250 9.346.500 6.750.250 519.250
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BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 12.878.133 12.551.524

Opbrengsten Wmo GGZ-C 139.398 191.919

Opbrengsten Wmo Dagbesteding 23.608 28.263

Overige zorgprestaties 88.000 65.783

Totaal 13.129.139 12.837.489

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 2.207 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 15.848 28.243

Totaal 18.055 28.243

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

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

- Werkzaamheden t.b.v. derden 129.525 128.494

- Maaltijden 1.781 1.059

- Huren 50.081 50.744

Totaal 181.387 180.297

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 7.347.277 7.383.023

Sociale lasten 1.256.977 1.260.313

Pensioenpremies 611.681 606.996

Andere personeelskosten:

Overige personeelskosten 438.870 506.603

Dotatie reorganisatievoorziening 0 278.161

Dotatie voorziening nabetaling ORT 2012-2015 0 124.671

Subtotaal 9.654.805 10.159.767

Personeel niet in loondienst 144.462 141.860

Totaal personeelskosten 9.799.267 10.301.627

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 196 197
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LASTEN

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 799.634 806.182

- boekresultaat verkoop materiële vast activa -422 2.950

- doorberekende afschrijvingskosten 0 0

Totaal afschrijvingen 799.212 809.132

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 484.249 485.693

Algemene kosten 476.394 564.758

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 56.040 63.323

Onderhoud en energiekosten 478.031 464.659

Huur en leasing 74.034 83.183

Totaal overige bedrijfskosten 1.568.748 1.661.616

17 Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 538 4.984

Subtotaal financiële baten 538 4.984

Rentelasten -403.238 -423.598

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -18.652 -18.652

Subtotaal financiële lasten -421.890 -442.250

Totaal financiële baten en lasten -421.352 -437.266
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18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2017 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

100.044         

7 -                     

8 -                     

9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8) 100.044         

10 10.967           
11 111.011         

12 121.000         

13 -                     

14 -                     

1 Ja

2 100%

3

99.312           

4 -                     

5 -                     

6 99.312           

7 10.723           

8 110.036         

9 120.000         

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

B.F.M. Kuijf T. Ritsema - Kroll

C.W. van Heek- 

van Tellingen

1 Voorzitter RvT lid RvT Lid RvT

2 1-mrt-10 1-jan-17 10-sep-12

3 31-dec-17 heden 1-jul-17

4
8.000               5.000             1.721               

5 -                      -                     -                       

6 8.000               5.000             1.721               

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.150             12.100 6.033

1

4.860               -                     3.240               

2 -                      -                     -                       

3 4.860               -                     3.240               

4 18.000             -                     12.000              

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Winstdelingen en bonusbetalingen

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Toepasselijke bezoldigingsmaximum

2016

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

(Fictieve) dienstbetrekking?

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Winstdelingen en bonusbetalingen

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Functie (functienaam)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

2016

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Functie (functienaam)

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

(Fictieve) dienstbetrekking?

Toepasselijk bezoldigingsmaximum
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Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

V.J. Eerens J.T. Benjamin L. Takens

1 Lid RvT lid RvT Lid RvT

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

3 heden heden heden

4

5.000               5.000             1.250               

5 -                      -                     -                       

6 5.000               5.000             1.250               

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.100             12.100 3.050

1

5.080               3.240             -                       

2 -                      -                     -                       

3 5.080               3.240             -                       

4 12.000             12.000           -                       

J. van der Wiel M. Lubbert

1 lid RvT Lid RvT

2 1-okt-17 1-okt-17

3 heden heden

4
1.250               1.250             

5 -                      -                     

6 1.250               1.250             

7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 3.050               3.050

1

-                      -                     

2 -                      -                     

3 -                      -                     

4 -                      -                     

Toelichting

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Functie (functienaam)

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

Functie (functienaam)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

Indien Klassenindeling zorg: 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 II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 121.000. Dit 

maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.150 en voor de 

overige leden van de Raad van Toezicht € 12.100. Deze maxima worden niet overschreden. 

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 

vaste toelagen)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Toepasselijk bezoldigingsmaximum
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19. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 25.619           25.645

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 1.304             2.315

3 Fiscale advisering 2.156             1.253

4 Niet-controlediensten -                     4.775

Totaal honoraria accountant 29.079           33.988

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

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 11.411.801 12.079.526

Financiële vaste activa 2 394.915 209.693

Totaal vaste activa 11.806.716 12.289.219

Vlottende activa

Voorraden 3 61.759 54.585

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 725.024 1.062.961

Debiteuren en overige vorderingen 5 172.207 177.032

Liquide middelen 6 3.330.833 2.570.126

Totaal vlottende activa 4.289.823 3.864.704

Totaal activa 16.096.539 16.153.923

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 4.317.805 3.580.381

Totaal eigen vermogen 4.318.032 3.580.608

Voorzieningen 8 509.718 866.393

Langlopende schulden (nog voor meer 9 8.827.250 9.346.500

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 13 2.441.539 2.360.422

Totaal passiva 16.096.539 16.153.923
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Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 11 13.129.139 12.837.489

Subsidies 12 18.055 28.243

Overige bedrijfsopbrengsten 13 131.306 129.553

Som der bedrijfsopbrengsten 13.278.500 12.995.285

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 9.799.267 10.301.627

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 788.500 802.020

Overige bedrijfskosten 16 1.532.304 1.616.597

Som der bedrijfslasten 12.120.071 12.720.244

BEDRIJFSRESULTAAT 1.158.429 275.041

Financiële baten en lasten 17 -421.005 -437.394

RESULTAAT BOEKJAAR 737.424 -162.353

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 615.424 -162.353

Bestemingsfonds projecten 122.000 0

737.424 -162.353
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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-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.367.707 9.802.987

Machines en installaties 1.584.528 1.767.838

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 459.566 508.701

Totaal materiële vaste activa 11.411.801 12.079.526

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 12.079.526 12.734.650

Bij: investeringen 124.677 149.126

Af: afschrijvingen 790.402 800.550

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 2.000 3.700

Boekwaarde per 31 december 11.411.801 12.079.526

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Disagio borging WfZ / boeterente 198.617 209.693

Vordering op grond van compensatieregeling 0 0

Lening u/g Stichtig De Bongerd 196.298 0

Totaal financiële vaste activa 394.915 209.693

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 209.693 239.421

Bij: verstrekte leningen 196.298 0

Af: amortisatie disagio -11.076 -11.076

Af: vrijval vordering compensatieregeling 0 -18.652

Boekwaarde per 31 december 394.915 209.693

Toelichting:

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

mutatieoverzicht onder 5.1.13.

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

is gelijk aan het rente percentage op de Rabobank Bedrijfsspaarrekening.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.14.
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ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kantoorartikelen 14.639 15.704

Voedingsmiddelen 26.930 24.234

Winkel 20.190 14.647

Totaal voorraden 61.759 54.585

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

2015 2016 2017 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 119 1.062.842 1.062.961

Financieringsverschil boekjaar 725.197 725.197

Correcties voorgaande jaren -119 4 -115

Betalingen/ontvangsten -1.062.846 -1.062.846

Subtotaal mutatie boekjaar -119 -1.062.842 725.197 -337.764

Saldo per 31 december 0 0 725.197 725.197

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 725.024 1.062.961

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

725.024 1.062.961

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 12.878.306 12.551.524

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 12.153.109 11.488.682

Totaal financieringsverschil 725.197 1.062.842
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ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 41.635 15.491

Overige vorderingen:

Rekening-courant Stichting Voorzieningen 5.681 4.810

Vooruitbetaalde bedragen 61.935 51.864

Nog te ontvangen bedragen 62.956 104.867

Totaal debiteuren en overige vorderingen 172.207 177.032

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 3.320.251 2.558.178

Kassen 6.352 2.806

Kruisposten 4.230 9.142

Totaal liquide middelen 3.330.833 2.570.126

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

63



Stichting OlmenEs

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 227 227

Bestemmingsfondsen 4.317.805 3.580.381

Totaal eigen vermogen 4.318.032 3.580.608

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

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-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten: 3.580.381 615.424 0 4.195.805

Projecten 0 122.000 0 122.000

Totaal bestemmingsfondsen 3.580.381 737.424 0 4.317.805

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017

en resultaat over 2017

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Stichting OlmenEs 4.318.032 737.424

Stichting De Bongerd 59.567 2.578

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 4.377.599 740.002
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PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

- groot onderhoud 126.488 72.000 26.979 0 171.509

- persoonlijk budget levensfase 92.889 0 0 68.575 24.314

- jubileumverplichtingen 182.243 17.691 2.833 0 197.101

- langdurig zieken 25.118 156.775 95.734 0 86.159

- reorganisatievoorziening 314.984 0 284.349 0 30.635

- nabetaling ORT 2012-2015 124.671 0 124.671 0 0

Totaal voorzieningen 866.393 246.466 534.566 68.575 509.718

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

31-dec-2017

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

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 409.718

hiervan > 5 jaar 200.000

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 8.827.250 9.346.500

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 8.827.250 9.346.500

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 9.865.750 10.385.000

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 519.250 519.250

Stand per 31 december  9.346.500 9.865.750

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 519.250 519.250

Stand langlopende schulden per 31 december 8.827.250 9.346.500

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) 8.827.250 9.346.500

hiervan > 5 jaar 6.750.250 7.269.500

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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PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 217.999 110.346

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 519.250 519.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen 430.698 420.929

Schulden terzake pensioenen 40.790 126.999

Nog te betalen salarissen 67.921 51.192

Vakantiegeld/vakantiedagen/verplichtigen PBL 962.506 815.374

Overige schulden:

Rekening-courant Stichting De Bongerd 9.529 8.003

Rekening-courant Stichting Natuurbegraafplaats 1.998 950

Nog te betalen kosten: 139.767 263.816

Overige overlopende passiva:

Bewonersgelden 51.081 43.563

Totaal overige kortlopende schulden 2.441.539 2.360.422

Financiële instrumenten

Deze toelichting betreft een voorbeeld en dient nog instellingsspecifiek gemaakt te worden.

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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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 2017 € 280.395.

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 2018 bedraagt op jaarbasis € 7.800 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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5.1.13 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 2017

- aanschafwaarde 14.990.142 4.607.362 1.188.855 0 0 20.786.359

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.187.155          2.839.524          680.154 0 0 8.706.833

Boekwaarde per 1 januari 2017 9.802.987 1.767.838 508.701 0 0 12.079.526

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 52.789 71.888 124.677

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 435.280 236.099 119.023 790.402

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 143.535 43.535 28.160 215.230

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 143.535 43.535 28.160 215.230

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 17.400 17.400

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 15.400 15.400

  per saldo 0 0 2.000 0 0 2.000

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -435.280 -183.310 -49.135 0 0 -667.725

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 14.846.607 4.616.616 1.215.183 0 0 20.678.406

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.478.900 3.032.088 755.617 0 0 9.266.605

Boekwaarde per 31 december 2017 9.367.707 1.584.528 459.566 0 0 11.411.801

Afschrijvingspercentage 2-5% 5% 10-20%
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5.1.14 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 2017 209.693 0 0 209.693

0

0

Amortisatie (dis)agio -11.076 -11.076

Lening u/g Stichting De Bongerd 196.298 196.298

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 0 0 0 198.617 0 196.298 394.915
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5.1.15 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 (enkelvoudig)

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 2036531-12-2010 3.700.000 25 hypothecaire 4,35% 2.812.000 0 148.000 2.664.000 1.924.000 18 lineair 148.000 WfZ borging

Rabobank 21028 1-12-2011 8.910.000 24 hypothecaire 3,81% 7.053.750 0 371.250 6.682.500 4.826.250 18 lineair 371.250 WfZ borging

Totaal 9.865.750 0 519.250 9.346.500 6.750.250 519.250
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5.1.16 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: 2017 2016

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 12.878.133 12.551.524

Opbrengsten Wmo GGZ-C 139.398 191.919

Opbrengsten Wmo dagbesteding 23.608 28.263

Overige zorgprestaties 88.000 65.783

Totaal 13.129.139 12.837.489

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 2.207 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 15.848 28.243

Totaal 18.055 28.243

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

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

Werkzaamheden t.b.v. derden 129.525 128.494

Maaltijden 1.781 1.059

Totaal 131.306 129.553

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 7.347.277 7.383.023

Sociale lasten 1.256.977 1.260.313

Pensioenpremies 611.681 606.996

Andere personeelskosten:

Overige personeelskosten 438.870 506.603

Dotatie reorganisatievoorziening 0 278.161

Dotatie nabetaling ORT 2012-2015 0 124.671

Subtotaal 9.654.805 10.159.767

Personeel niet in loondienst 144.462 141.860

Totaal personeelskosten 9.799.267 10.301.627

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 196 197
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 790.402 800.550

- boekresultaat verkoop materiële vaste activa -422 2.950

- doorberekende afschrijvingen -1.480 -1.480

Totaal afschrijvingen 788.500 802.020

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 484.249 485.693

Algemene kosten 475.394 562.880

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 56.040 63.323

Onderhoud en energiekosten 460.968 448.013

Huur en leasing 55.653 56.688

Totaal overige bedrijfskosten 1.532.304 1.616.597

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 512 4.856

Subtotaal financiële baten 512 4.856

Rentelasten -402.865 -423.598

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -18.652 -18.652

Subtotaal financiële lasten -421.517 -442.250

Totaal financiële baten en lasten -421.005 -437.394
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Stichting OlmenEs

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van StichtingOlmenEs heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van16 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting OlmenEs heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 

van 16 mei 2018.

5.2.2. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

5.2.4. Nevenvestigingen

Stichting OlmenEs heeft geen nevenvestigingen.

5.2.5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

5.2.6. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

Dhr. R.H. de Breij (directeur/bestuurder) 16-5-2018

W.G.

Dhr. J.T. Benjamin (toezichthouder/voorzitter) 16-5-2018

W.G.

Mevr. V.J. Eerens (toezichthouder) 16-5-2018

W.G.

Mevr. T Ritsema-Kroll (toezichthouder) 16-5-2018

W.G.

Dhr. L. Takens (toezichthouder) 16-5-2018

W.G.

Mevr. J. van der Wiel (toezichthouder) 16-5-2018

W.G.

Mevr. M. Lubbert (toezichthouder) 16-5-2018
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 Nr. 653 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting OlmenEs  
 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 

A. Verklaring over de in het jaardocument 2017 opgenomen jaarrekening 2017 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting OlmenEs te Appelscha gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in het jaardocument 2017 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting OlmenEs op 31 december 2017 en van het resultaat over 
2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) 2017 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. 
 

B. Verklaring over de in het jaardocument 2017 opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument 2017 andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en dat de overige gegevens alle informatie bevat die op 
grond van de RvW is vereist. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de 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 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 Stichting OlmenEs 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 Stichting OlmenEs 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 Stichting OlmenEs 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 Stichting OlmenEs. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling 
Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 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.  
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Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast 
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

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

 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 Stichting OlmenEs 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 controle-
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
zorginstelling 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. 
 
 
 
Dordrecht, 16 mei 2018 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
 
was getekend, 
drs. F. van der Plaat RA 
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bijlage I 

 

 

Jaarverslag Cliëntenraad 2017 
 

De cliëntenraad (CR) bestaat uit Gerben Oswald (voorzitter), Tjibbe-Jan Borger, Ans Engwerda, 

Gerrit van Heijkop, Kyra Reijngoud, Lenie Rumpff, Joop Visser 

 

In deze periode zijn vijf vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde 

geweest: 

Nachtzorg 

Naar aanleiding van vragen hierover uit de VVV heeft Rob de Breij extra uitleg gegeven: er blijven 

slaapdiensten in ieder huis aanwezig. Dit zijn ook echt slaapdiensten die alleen door de wakende 

centrale wacht gewekt worden als dat nodig is. Inluisterapparatuur en camera’s vallen onder 

vrijheidsbeperkende maatregelen en dienen alleen te worden ingezet als er sprake is van aantoonbaar 

gevaar. De proef is afgerond en de resultaten zijn positief. Deze uitvoering van de nachtzorg is 

OlmenEs-breed ingevoerd. 

Voortgang organisatieverandering 

OlmenEs is in november 2016 begonnen met het omscholen van alle teams naar zelf organiserende 

teams. Hiervoor is een implementatiewerkgroep OlmenEs-breed opgezet en zijn een aantal 

teamcoaches opgeleid. De centrale boodschap is: voorlichting geven, verwachtingen uitspreken en 

ouders erbij betrekken. De verbeterteams zijn begeleid door de teamcoach in een aantal 

bijeenkomsten tot ze klaar zijn voor hun nieuwe taak. Tegelijkertijd wordt hun taak geleidelijk 

overgenomen door de clusterhoofden. Aan deze verbeterteams hebben ook enkele ouders 

deelgenomen. De teams hebben ook van elkaar kunnen leren. Uiteindelijk is er nog een coach 

beschikbaar die ondersteuning kan bieden gedurende het gehele proces.  

De teams krijgen hun eigen budget. Dit budget is gerelateerd aan landelijke normen. Het 

clusterhoofd is onderdeel van het team en samen zorgen zij voor de continuïteit en samenstelling van 

het team. Daarnaast krijgen de teams een scholing over antroposofie in de dagelijkse praktijk. In de 

loop van 2017 is de organisatieverandering steeds beter gaan functioneren en worden de individuele 

functies steeds duidelijker, zonder dat de bewoners hier heel veel van gemerkt hebben. Het aantal 

clusterhoofden is teruggebracht van 6 naar 5, omdat de Medisch Therapeutische Dienst en de 

financiële afdeling niet meer onder een clusterhoofd vallen. Voor de MTD wordt een nieuwe 

leidinggevende gezocht.  

De nieuwe Governancecode en de rol van de CR in de toekomst bij vacatures van de Raad van 

Toezicht  

De CR heeft gekozen voor adviesrecht op alle vacatures bij de RvT en ziet daarmee af van 

voordragen zonder last of ruggespraak van 1 lid van de RvT. 

Huidige procedure voor werving van leden voor de RvT en de rol van de CR 

De CR gaat akkoord met de procedure zoals beschreven is door de RvT. 

Jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht 

Ook in 2017 heeft er weer een overleg plaats gevonden met de leden van de RvT, de bestuurder, de 

OR, de bewonerscliëntenraad en de CR met als doel elkaar over en weer te informeren. 

Nieuwe klachtenprocedure  

De CR gaat akkoord met de nieuwe klachtenprocedure. De CR wil dat de namen behorend bij de 

betreffende functies worden genoemd in de nieuwe folder, die verstrekt wordt aan ouders, verwanten 

en vertegenwoordigers. 
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Jaarrekening/directieverslag 2016 

De CR heeft goed inzicht in de financiële situatie en ook vertrouwen in de financiële toekomst van 

OlmenEs en heeft daarom een positief advies uitgebracht over de jaarrekening/jaarverslag 2016. 

Bewoners en Zorg  

OlmenEs werkt aan een plan van aanpak voor het gehele zorgproces. Hieraan hebben ook ouders 

deelgenomen. OlmenEs kiest voor de transitie van een zorgplan naar een ontwikkelingsplan voor 

bewoners. Dit moet op termijn een voor iedereen werkbaar, overzichtelijk, digitaal document 

worden. Een goede overdracht is cruciaal en ook moet duidelijk zijn wat het doel is van alle 

besprekingen. De  CR vindt het belangrijk dat vooral het afgelopen jaar en de actuele situatie van de 

bewoners goed in beeld worden gebracht. Mogelijkheden worden onderzocht om ouders/verwanten 

een inlogmogelijkheid te geven, zodat zij het dossier van hun kind/verwant in kunnen zien. 

Nieuwe gedragscode OlmenEs  

De CR is akkoord met de wijziging van de Gedragscode. Het gaat in dit geval om het niet toestaan 

van geschenken aan het personeel boven een bedrag van 25 euro.  

Leidend bij de gedragscode zijn voor OlmenEs de antroposofische kernwaarden. 

Samenwerkingsovereenkomst CR en OlmenEs  

Deze wordt aangevuld met een commissie van vertrouwenslieden. Namens OlmenEs is dhr. J. van 

der Haar benoemd en namens de CR dhr. G. Lammers. Beide heren zullen samen een 3
e
 persoon 

voor deze commissie zoeken. 

Nieuwe kinderopvang op OlmenEs 

Het plan is om vanaf 1 januari 2018 te starten met kinderopvang in het voormalig TBC-gebouw, de 

Thuja. Naast kinderen van personeelsleden van OlmenEs zijn ook kinderen uit Appelscha en 

omgeving welkom op de opvang.   

 

 

Gerrit van Heijkop 

Secretaris CR 

Februari 2018 
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bijlage IIa 

 

Jaarverslag Cliëntenraaad met Bewonerscliëntenraad 2017  
  

De Bewonerscliëntenraad (BCR) bestaat uit de volgende bewoners: Huibert Goedhart tot 31 juli 

voorzitter en daarna Suzanne Hoekstra, Hilde Hegeman, Suzanne Hoekstra, Cameron Luhrman, 

Johan de Vries en Martijn Zijlstra. Coach: Willem Roem 

 

In deze periode zijn er 5 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde 

geweest: 

Wisselingen Bewonerscliëntenraad 

Huibert Goedhart is per 31 juli gestopt als voorzitter. In zijn plaats is Suzanne Hoekstra van de 

Boslaan voorzitter geworden. Met ingang van 1 september is Jan Joost Dikhoff van de Prunus lid van 

de BCR geworden. 

Kerstpakketten 

De BCR heeft signalen opgevangen dat de inhoud van de kerstpakketten niet altijd voor iedere 

bewoner naar tevredenheid is. Rob de Breij biedt aan om een bewoner deel te laten nemen aan de 

kerstpakkettencommissie, waardoor bewoners inspraak hebben. Dit is inmiddels zo geregeld en de 

BCR heeft een lijstje met hun wensen ingediend. 

Afscheid Dora Bos 

De BCR meldt dat de begrafenis van Dora indrukwekkend was. Het was mooi om te zien hoe 

bewoners samen met de medewerkers hun emoties deelden. Ook Dora’ s ouders hebben dit zo 

ervaren, als een echte gemeenschap. 

Contact achterban 

De BCR heeft een brief gestuurd naar alle woonhuizen om bewoners uit te nodigen om te vertellen 

wat hen bezig houdt en waar zij tegenaan lopen. Ook zijn bewoners uitgenodigd om langs te komen 

bij het vooroverleg van de BCR. Er zijn reacties hierop gekomen van de Prunus, de Larix en de 

Juniperus.  

Medezeggenschap en inspraak 

In de BCR is het ClientMedeZeggingschapshuis besproken. In dit huis is per kamertje aangegeven 

waarover BCR inspraak heeft. De BCR heeft geconstateerd dat de BCR geen inspraak heeft bij de 

selectie van nieuw personeel en wil dit graag aangepast zien. Rob de Breij heeft dit voorstel met 

P&O besproken met als gevolg dat bewoners een adviserende stem krijgen bij het aannemen van 

nieuwe medewerkers binnen een woonhuis of werkplaats. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Rob de Breij stelt de BCR voor om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, zoals dat ook het 

geval is met de CR. Op die manier kunnen per vergadering door het jaar heen vaste onderwerpen aan 

bod komen naast de mogelijkheid om zelf als BCR spontaan onderwerpen voor de agenda aan te 

dragen. Dit wordt in samenwerking met de BCR opgepakt. 

25 jarig bestaan OlmenEs op 29 september 2019 

Suzanne Hoekstra zal namens de BCR deelnemen aan het samenstellen van een jubileumboekje met 

daarin de hoogtepunten van 25 jaar OlmenEs samen met Gerard Koning en Ineke Peerdeman.  

Periodieke medische check-up voor bewoners 

De BCR is voorstander van een medische check-up voor het vroeg signaleren van ziekten voor alle 

bewoners maar wil dat dit zo min mogelijk belastend is voor de bewoners. Voor de risicogroepen 

bestaat deze medische check-up al. Rob de Breij neemt dit punt mee naar het overleg met de MTD. 

Het is belangrijk dat de medische check-up wordt opgenomen in het zorgplan en in de 

zorgplanbespreking. 

BewonersTevredenheidsOnderzoek 

Dit is een door de overheid verplicht gesteld onderzoek dat 1x in de 3 jaar plaats vindt. In 2017 is er 
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weer een bewonerstevredenheidsonderzoek. Vanaf 2018 zal er elk jaar een 

bewonerstevredenheidsonderzoek gehouden worden. De onderzoeksvragen zijn voorbereid met de 

BCR met name die over de werkplaatsen. Er is een vragenlijst voor de bewoners en een voor de 

ouders/verwanten. Bij de vragenlijst van de ouders/verwanten komt als extra nog de communicatie 

met OlmenEs aan de orde. De uitkomsten worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren 

en worden ook meegenomen in de bespreking van de begroting 2018.  

 

Gerrit van Heijkop 

Secretaris CR 

Februari 2018 
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bijlage IIb  

 

Jaarverslag Bewonerscliëntenraad 2017    
 

Allereerst wil ik melden dat we besloten hebben om, voordat we de vergadering beginnen, een 

spreuk voor te lezen. 

- Er zijn verschillende mensen in de bewonerscliëntenraadvergadering geweest dit jaar. De ene kwam 

om iets met ons te delen of te informeren, de andere kwam om informatie te vergaren. 

o Margreet (fysiotherapeut) is geweest om te praten over een jeu de boules baan. 

Wat wij er van vinden en waar hij zou komen. 

o De sooscommissie met Ineke zijn komen praten naar aanleiding dat het niet zo lang meer duurt 

voordat OlmenEs 25 jaar bestaat! 

Wat gaan we doen die dag. Zou het niet leuk zijn om weer een grote productie op touw te zetten. 

De BCR ziet dat wel zitten. Er wordt een startgroep geformeerd, Suzanne zit daar namens de BCR 

in. 

o Ineke wilde wat vertellen over de doe-dag. En weten wat wij daar van vonden. 

o Lammie is op verzoek van ons geweest om te komen praten over het crisis beleid van OlmenEs. 

o Ineke is op verzoek van ons geweest om te spreken over de kerstpakketten en over de kerstmarkt. 

wij hadden een aantal suggesties voor de kerstpakketten. 

Er moest weer een nieuw goed doel gekozen worden voor de kerstmarkt. Na vorig jaar zijn de 

richtlijnen hieromtrent aangescherpt. 

Er waren twee doelen overgebleven, de vraag aan ons om daar uit te kiezen. Sjaak kwam om de 

doelen nader toe te lichten. 

o Rob is regelmatig in onze vergaderingen aanwezig om lopende en directe vragen te 

beantwoorden.  

Rob heeft ons op de hoogte gehouden van hoe het loopt met de organisatieverandering. 

Rob informeerde ons ook over de komende kinderopvang op het terrein van OlmenEs. 

Van ons wilde Rob regelmatig weten hoe het is om op OlmenEs te wonen, gaar het goed met 

OlmenEs? Is er onrust in OlmenEs? 

Het rookbeleid is een onderwerp wat regelmatig terug komt in de gesprekken met Rob. 

Verder hebben we het over het bewonerstevredenheid onderzoek, kledingadvies, emoties van 

medewerkers, incident melden door bewoners, samenwerkingsovereenkomst 

vervoersmogelijkheden en autopark van OlmenEs, en OlmenEs CO neutraal gehad. Helaas zit dat 

er voorlopig nog niet in. 

Geluidsoverlast, vooral als iedereen op bed ligt is het irritant als mensen met klik/klak schoenen 

door de gangen banjeren. 

Verder hebben we uitgebreid met Rob gesproken over het welzijn van bewoners en het aanname 

beleid van OlmenEs. 

o Ook hebben we een aantal pogingen gedaan om een afvaardiging van huizen in de vergadering te 

krijgen, door de huizen uit te nodigen om 1 bewoner met 1 begeleider deel te laten nemen aan de 

vergadering. Helaas is dit op niets uitgelopen. 

- Verder hebben we nog een aantal onderwerpen besproken zoals: Hoe kunnen wij als BCR een 

positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van OlmenEs, proef van inkopen doen door de 

woonhuizen in de winkel van OlmenEs, het CMZ huis (cliënt medezeggenschap huis), problemen in 

de werkplaatsen, problemen in de woonhuizen, waarom verandert een bewoner van werkplaats en 

hoe is dat geregeld? 

- Evaluaties van jaarfeesten hebben we ook samen met Rob gedaan. Dit zal in de komende jaren een 

belangrijk onderdeel zijn van de BCR. 
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- Ook is er een lid wisseling geweest, Huibert heeft ons na vele trouwe jaren als voorzitter verlaten, 

Suzanne heeft het voorzitterschap overgenomen en Jan Joost Dikhoff is als nieuw lid de BCR komen 

versterken. 

    
Suzanne (voorzitter)  Hilde (secretaris)       Johan (vicevoorzitter)  Cameron (lid) 

 

   
Martijn (lid)  Jan Joost (lid)  Willem (coach)  

 

Met vriendelijke groeten, 

De bewonerscliëntenraad. 
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Bijlage III 

 

Jaarverslag Ondernemingsraad (OR) 2017 
 

Samenstelling OR 

In december 2016 zijn drie zittende leden gestopt met hun werk voor de ondernemingsraad. Hiervoor 

zijn drie nieuwe leden verkozen middels verkiezingen: Hennie van der Wal, Joris Prozeé en Joke 

Schotman. In de zomer van 2017 vertrekt de voorzitter van de OR bij OlmenEs. Jos Janssen 

(bestaand lid) neemt haar voorzitterschap over, en Josephine van der Heide (had zich eerder 

verkiesbaar gesteld) mag deelnemen aan de OR. Michael Panzer en Leentje Haaksma blijven lid van 

de OR.  

 

Organisatieverandering 

In 2016 is er gestart met de organisatieverandering, voortkomend uit een Doelmatigheidsonderzoek 

(DMO). In 2017 is deze verandering verder geïmplementeerd. De functie van teamleider is 

vervangen door de functie van clusterhoofd. Deze hebben een grotere span of control (30 a 40 fte) 

onder zich en zijn meer ondersteunend en faciliterend aan het werk. Na de zomer vertrekt 1 

clusterhoofd. De ondernemingsraad stemt er mee in dat zijn teams worden verdeeld onder de overige 

5 clusterhoofden, en met het aanstellen van een teamcoach voor (nog) een jaar.  

In het kader van de organisatieverandering zijn er drie teamcoaches een half jaar bezig geweest met 

het ondersteunen van teams in een meer zelforganiserende rol. De ondernemingsraad stemt in met de 

functieomschrijving voor teamcoach. Deze zal nu op aanvraag van teams ondersteuning en intervisie 

bieden.  

 

Evaluatie pre-mobiliteitsplan 

De ondernemingsraad heeft, in 2016, ingestemd met het pre-mobiliteitsplan, ten behoeve van de 

medewerkers die als gevolg van de organisatieverandering hun functie (contract blijft bestaan) 

verliezen. Dit plan houdt in dat OlmenEs deze medewerkers ondersteunt in het vinden van een 

passende functie binnen OlmenEs of daarbuiten, of een vrijwillige vertrekregeling. De 

ondernemingsraad is betrokken geweest bij de uitvoering van dit plan in het ondersteunen van 

medewerkers en gesprekken met loopbaanadviseurs. Begin 2017 wil de OR zijn eigen handelen in 

dit plan en de organisatieverandering evalueren middels een enquête aan alle betrokkenen. Deze 

enquête laat zien dat de betrokkenen die geantwoord hebben, positief zijn over de betrokkenheid van 

de OR, maar ook het advies om nog meer proactief op te treden. 

 

Functieomschrijving gebouw 

In het kader van de organisatieverandering is het hele functiegebouw doorgenomen, aangepast waar 

nodig en ter akkoord aan medewerkers aangeboden. Hierna zijn alle functieomschrijvingen ter 

instemming bij de ondernemingsraad aangeboden. De ondernemingsraad heeft alle beschrijvingen 

gelezen, gevraagd om tekstuele aanpassing waar nodig en opnieuw beoordeeld. De 

ondernemingsraad heeft ingestemd met alle nieuwe en aangepaste functieomschrijvingen.  

 

Zichtbaarheid ondernemingsraad binnen de organisatie 

De ondernemingsraad komt elke donderdag bijeen. De verslagen hiervan, en van de 

overlegvergadering met de bestuurder, worden na vaststelling op het intranet geplaatst. De 

ondernemingsraad brengt ook eens in het kwartaal een nieuwsbrief uit met de belangrijkste thema’s.  

Medewerkers weten de ondernemingsraad steeds beter te vinden voor vragen en opmerkingen. De 

ondernemingsraad is hier tevreden over. 
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Gedragscodes 

Ter instemming aangeboden zijn de gedragscodes. Er zijn algemene gedragscodes maar ook 

gedragscode Informatiebeveiliging en een gedragscode over het gebruik van sociale media. De 

ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd, nadat we aangegeven hebben dat we graag in het 

document nog een tekst zien over bescherming van de rechtspositie van medewerkers indien zij 

zaken melden. Dit om de drempel te verlagen om melding te maken van overschrijdend gedrag, en 

om deze medewerkers te beschermen.  

 


