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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 2015. 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 2015.
Het bestuursverslag beschrijft eerst de belangrijkste algemene ontwikkelingen in 2015 en vervolgens
wordt nader ingegaan op OlmenEs en haar bewoners, de kwaliteit van de zorg, het
medewerkersbeleid, veranderingen in de organisatie en tot slot komen de financiële resultaten aan de
orde. Daarnaast zijn de jaarverslagen toegevoegd van de Raad van Toezicht, de
Bewonerscliëntenraad, de Cliëntenraad, en de Ondernemingsraad.
Vervolgens is de volledige Jaarrekening 2015 toegevoegd.

Rob de Breij, april 2016
Directeur/bestuurder
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1. Profiel van de organisatie
1.1 Algemene identificatiegegevens
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Website

Stichting OlmenEs
Beatrixoord 1
8426 GM
Appelscha
0516-438100
41004209
olmenes@olmenes.nl
www.olmenes.nl

1.2 Structuur van de organisatie
Juridische structuur
OlmenEs is een stichting die ten doel heeft het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van
het leven van jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, met een voor de stichting geschikte
zorgindicatie, daarbij uitgaande van de antroposofische beginselen.
Daarnaast heeft OlmenEs drie gelieerde stichtingen, met eenzelfde bestuurs- en toezichtmodel als de
stichting OlmenEs. Deze stichtingen kennen geen WLZ-financiering. Het betreft:
- Stichting De Bongerd: Deze stichting voert het beheer over de medewerkerswoningen van
OlmenEs.
- Stichting Voorzieningen OlmenEs: Deze stichting heeft het doel om voorzieningen, direct of
indirect, ten bate van OlmenEs te realiseren vanuit ontvangen schenkingen.
- Stichting Natuurbegraafplaats OlmenEs: Deze stichting heeft ten doel het onderhouden van
een natuurbegraafplaats voor het begraven van bewoners, medewerkers en verwanten van de
stichting OlmenEs.
Besturingsmodel
OlmenEs is een stichting met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur, die
optreedt als directeur/bestuurder van de stichting. De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar
uit vijf 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.
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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 (HKZcertificering, eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, accountantsregels, etc.) en
onderscheidt zich door zorg te verlenen vanuit een antroposofische zorgvisie.

1.4 Aantallen bewoners
2015
129 bewoners intramuraal
bewoners (GGZ-C)
3
intramuraal
2
dagbesteding
4
dagbesteding
5
dagbesteding met PGB
143

Wlz
WMO
Wlz
WMO

totaal
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2. Algemene terugblik op het jaar 2015
Op de kerstkaart voor 2015 stond de wens geschreven om als gemeenschap met elkaar de tocht te
vervolgen richting de stip aan de horizon; naar datgene waar we voor staan en in geloven. 2015 was
een jaar waarin we volop op weg zijn gegaan.
Organisatie:
Twee belangrijke items in dit jaar zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en de aanzet
van het doelmatigheidsonderzoek (DMO) geweest. Uit het MTO kwam, naast grote betrokkenheid en
bevlogenheid van tevreden medewerkers, ook duidelijk de wens naar verandering van de organisatie
naar boven en dan met name verandering van de stijl van leidinggeven. Deze wens kwam overeen
met het voornemen om een DMO te houden om de organisatie mee te nemen naar een nieuwe fase.
Van de huidige directiefase, waarin de structuur en cultuur van OlmenEs zich kenmerkt door een
sterke top-down structuur, naar de zogenoemde delegatiefase waarin sprake is van meer taken en
bevoegdheden op teamniveau.
De tweede aanleiding voor het houden van een DMO was de afgekondigde tariefskorting van 5% in
2017. Een besparingsopdracht van deze omvang kan alleen op verantwoorde wijze gedaan worden
als er, naast de evaluatie van structuren, op zorgvuldige wijze naar alle werkprocessen wordt
gekeken. Hierbij zou de focus komen te liggen op effectiviteit en noodzaak van het werkproces.
Om medewerkers goed te betrekken bij het onderzoek is een werkgroep geformeerd die input heeft
verzameld vanuit alle geledingen. Deze input is overgedragen aan een projectgroep die daar een
advies voor organisatiewijzing over zal opstellen. Dit advies wordt begin 2016 aan de
directeur/bestuurder overhandigd om te komen tot een besluit.
Gezien de overkoepelende thema`s zal het meer-jaren beleidsplan en daaraan gekoppeld het
strategisch vastgoedplan, worden ingevlochten in het DMO dat verder wordt uitgerold in 2016.
Identiteit is onderwerp van gesprek mede vanuit het DMO. Er wordt gezocht naar een wijze om
identiteit en visie opnieuw te beschrijven, passend in de huidige tijdgeest. Een goede beschrijving
van de identiteit en visie is noodzakelijk om alle toekomstige keuzes van het DMO aan af te meten.
Bewoners:
OlmenEs kent een Bewonerscliëntenraad. Ook al is het soms nog een zoektocht, zeker om de
achterban goed te betrekken, toch krijgt de medezeggenschap via dit orgaan een steeds grotere plaats.
De raad is betrokken geweest bij de belangrijke onderwerpen die spelen in de organisatie zoals bij
voorbeeld bij het nachtzorg onderzoek, waarbij het van belang was in hoeverre de domotica de
privacy zou kunnen aantasten. De wens leeft om zelf boodschappen te kunnen doen in de OlmenEs
winkel, om zelf de keus te kunnen maken in wat lekker en verantwoord is. De betrokkenheid bij de
invulling van de vacature in de Raad van Toezicht is ook als zeer plezierig en waardevol ervaren.
Medewerkers:
Ondanks de wens die uit het MTO voortkwam om te komen tot een andere leiderschapsstijl is
OlmenEs verkozen tot tweede beste werkgever van Friesland. Het is daarnaast ook zeker verheugend
dat het verzuim na jaren van een hoog percentage, in de loop van het jaar is gedaald, en aan het einde
van het jaar zelfs onder het branchegemiddelde is uitgekomen. De bijgestelde werkwijze met
betrekking tot het verzuim heeft hieraan bijgedragen. Naast een dalend verzuim heeft dit ook direct
positieve invloed op de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor bewoners. De uitdaging is om dit
percentage te handhaven.
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Raad van Toezicht:
Na twee termijnen als lid van de Raad van Toezicht is dhr J. van der Haar per 16 december 2015
afgetreden als voorzitter van de raad. Zijn inzet was groot en hij was zeer betrokken bij de
organisatie. Als lid van de raad is hij opgevolgd door dhr J. Benjamin per dezelfde datum.
Externe partners:
Door de lange duur van het onderzoekstraject of realisatie van Zandroos, initiatief tot een woonvorm
voor senioren, op het terrein van OlmenEs mogelijk gemaakt kon worden, is besloten om de
samenwerking voor wat betreft de locatie te beëindigen. Het bleek moeilijk om een kloppende lange
termijn exploitatie te overleggen die voldoende vertrouwen voor de toekomst gaf. Gezien de
tijdsduur die dit nam is het draagvlak afgenomen en werd het moeizaam om medewerkers en vooral
de verwanten van de bewoners nog te enthousiasmeren voor het initiatief.
Met ZuidOostZorg, instelling voor ouderenzorg, en NIAV, Noordelijk Initiatief voor
Antroposofische Verpleegzorg, wordt verkend of er mogelijkheden zijn om op het terrein van
OlmenEs, in het pand Stellinghaven, antroposofische verpleeghuiszorg te bieden. Naast de
mogelijkheid voor NIAV om aan te kunnen sluiten bij het sociaal cultureel leven van OlmenEs, zou
het voor OlmenEs een goede vorm kunnen zijn om ook antwoord te krijgen op de vragen rondom
ouderenbeleid.
Met Ilmarinen, kinderdagverblijf en woonvorm in Groningen, vindt verkenning plaats om tot
samenwerking en kennis delen op managementteamniveau te komen.
Op operationeel niveau, gericht op scholing BHV en uitwisseling van kennis op het gebied van HRM
zijn naast Ilmarinen, ook contacten gelegd met Lievegoed, woonvorm voor verslavingszorg in
Ravenswoud.
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3. Kwaliteit van de zorg
3.1 Tevredenheidsgegevens
Er is in 2015 geen driejaarlijks bewonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd (Pijler 2B
Kwaliteitskader). Wel vindt er op bewonerniveau een doorlopende meting 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
OlmenEs. De score die gegeven kan worden gaat van ‘zeer slecht’ tot ‘zeer goed’. Bij een respons
van 47 ouders / vertegenwoordigers werd de directe dagelijkse zorg (wonen en dagbesteding) door
26,2% van de ouders als zeer goed beoordeeld, door 65,1% als goed en door 8,7% 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.

3.2 Klachten
In 2015 zijn er drie klachten ingediend die naar tevredenheid zijn behandeld zonder dat inmenging
van de interne of externe klachtencommissie nodig was. Deze klachten zijn in 2015 afgerond, binnen
maximaal zeven weken. Naast klachten wordt ook geregistreerd welke signalen van onvrede er
worden waargenomen, die aanleiding geven tot gesprekken en eventuele maatregelen. Vijf van deze
signalen zijn in 2015 in het register terecht gekomen tot een afronding gebracht.

3.3 Bezoek van de Inspectie
In het verslagjaar 2015 heeft er geen bezoek van de Inspectie plaatsgevonden.

3.4 Incidenten
In 2015 zijn er 827 incidenten gemeld. In 2013 en 2014 waren dat er respectievelijk 655 en 673.
Verreweg het grootste aandeel betreft agressie-incidenten. Van de in totaal 524 agressie-incidenten
hebben 141 incidenten met drie bewoners te maken. In de categorie ‘Overig’ valt ongewenst gedrag
dat zich niet uit in agressie, zoals hevige onrust of weglopen. Daarbij waren drie bewoners betrokken
bij 75 van de 189 incidenten.
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Incidentmeldingen in 2013 - 2015
900
800
700
600
500
400
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agressie
467
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100

medicijnen
74

overig
86

ongevallen
28

totaal
655

2014
2015

491

97

42

101

39

673

524

141

64

189

50

827

De toename van agressie-incidenten in 2015 ten opzichte van voorgaande jaren wordt verklaard
vanuit een toegenomen meldingsbereidheid bij medewerkers.
Incidentmeldingen worden geanalyseerd op zowel organisatieniveau als op bewonerniveau. Op
bewonerniveau speelt de orthopedagoog een sleutelrol in het nemen van verbetermaatregelen naar
aanleiding van een incident met een gedragskundige oorzaak. Bij één incident is er gebruik gemaakt
van een aanvullende methodiek (SIRE) om het incident te analyseren.
Binnen de incidentencommissie wordt zes maal per jaar een analyse 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.
Dat heeft in 2015 geleid tot de volgende verbeteracties op het gebied van veiligheid:




Naar aanleiding van enkele verkeersongevallen zijn er in 2015 twee medewerkers benoemd tot
coördinator verkeersveiligheid.
Naar aanleiding van een beginnende brand in één van de woonhuizen zijn de afspraken in de
instellingsregels voor het omgaan met vuur aangescherpt.
In 2013 is er een noodoproepsysteem geïntroduceerd voor alarmering bij agressie-incidenten. In
2015 is aan dat systeem een nieuwe functionaliteit toegevoegd, namelijk de mogelijkheid om de
BHV op te roepen.
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4. Kwaliteit van de organisatie
4.1 Externe audit HKZ
Bij de jaarlijkse externe audit voor de HKZ in november 2015 zijn twee bevindingen categorie 21
geconstateerd. Voor beide bevindingen zijn plannen van aanpak geschreven, die door de externe
auditor zijn geaccepteerd, waarmee de certificering voor de HKZ blijft behouden.
Eén bevinding had betrekking op de periodieke evaluatie van jaarplannen. Evaluatie van jaarplannen
is niet procedureel beschreven. Het schrijven van jaarplannen wordt jaarlijks in alle werkgebieden
uitgevoerd, maar monitoring en evaluatie zijn niet procedureel beschreven. In sommige
werkgebieden wordt dit wel uitgevoerd, in andere niet.
Er wordt een procedure geschreven voor het opstellen, vaststellen en evalueren van jaarplannen.
De tweede bevinding bij de externe audit had betrekking op het bewaren van medicatie in een voor
iedereen toegankelijke koelkast van een woonhuis. De omvang van het probleem is onderzocht. Er
zijn twee woonhuizen waarin structureel medicatie in de koelkast wordt bewaard. Slechts in één huis
brengt dat een risico met zich mee.
In het betreffende woonhuis is in de koelkast een afsluitbaar compartiment aangebracht, waarin het
medicijn wordt opgeslagen. Als een ander huis incidenteel medicijnen gekoeld moet opslaan, en er is
in dat huis risico voor bewoners, dan is er een extra koelkast beschikbaar, die wordt geplaatst in een
voor bewoners niet toegankelijke ruimte.
Het gekoeld opslaan van medicatie is beschreven in de procedure Medicatiebeleid en procedures
rond medicatie in OlmenEs.

4.2 Interne audits
In 2015 zijn er vier interne audits gehouden:
Interne audit
1.
2.
3.
4.

Onderhoud / oplossen van storingen
Het zorgproces / het werken met
zorgplannen
Protocol seksueel misbruik
Medische zorg

Aantal
bevindingen
5
4

Opgevolgde
bevindingen
4
4

1
4

0
4

4.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2015 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De medewerkers gaven OlmenEs
een 7,3 op het gebied van tevredenheid.
De resultaten van het onderzoek zijn besproken in de teams van alle werkgebieden in OlmenEs.
Waar nodig zijn verbeterpunten opgenomen in de jaarplannen van de organisatieonderdelen.
1

Bij de externe audit worden 2 categorieën bevindingen (non conformities) gehanteerd, categorie 1 (‘major’) en
categorie 2 (‘minor’). Categorie 2 wordt omschreven als een gebrek in discipline of beheersing bij de implementatie van
systeem- of procedurele eisen, dat geen invloed heeft op het functioneren van het systeem en/of op het voldoen aan de
eisen betreffende het product / de dienstverlening.
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Uit het onderzoek kwam als meest opvallend naar voren dat er grote behoefte was om de organisatie
te veranderen, met name met betrekking tot de stijl van leidinggeven. Dit heeft mede bijgedragen tot
de uitvoering van een doelmatigheidsonderzoek.

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 er een team samengesteld en getraind, dat opvang verzorgt voor
medewerkers na schokkende en/of traumatische gebeurtenissen. Het opvangteam is in 2015
uitgebreid met twee medewerkers. Dit opvangteam heeft in 2015 in totaal 13 individuele gesprekken
met medewerkers gevoerd.
Het opvangteam is in het teamleidersoverleg en in de teams van de werkgebieden geweest om in
gesprek te gaan over het verloop van de collegiale opvang. Iedere lid van het opvangteam draagt
zorg voor het bijhouden van de rapportage na afronding van een opvangtraject. Vanuit deze
rapportage wordt gezorgd voor terugkoppelingen van signaleringen naar de organisatie.

4.5 Personeelsbeleid
In de loop van 2015 is een begin gemaakt met het voorbereiden en implementeren van Strategisch
Personeelsbeleid 2015-2018 in lijn met de strategische koers van OlmenEs.
Er is een start gemaakt met een analyse van het huidige personeelsbestand, weergegeven in feitelijke
cijfers. Aangezien strategisch personeelsbeleid het meerjarenbeleid van de organisatie volgt, zal
verdere uitwerking in 2016 volgen en opgenomen worden in het jaarplan 2016. In het strategisch
personeelsbeleid zal prioriteit liggen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Met betrekking tot duurzame inzetbaarheid is er een denktank opgestart en in december 2015 is het
implementatieplan hiervoor besproken in het managementteam. De uitwerking van het
implementatieplan duurzame inzetbaarheid volgt in 2016 in nauwe relatie met het
doelmatigheidsplan.

4.6 Verzuim
In 2015 is hoog ingezet op de terugdringing van het ziekteverzuim. De ‘eigen-regie rol’ van
casemanager en medewerker binnen verzuimtrajecten wordt vergroot. P&O faciliteert en stimuleert
leidinggevenden in deze nieuwe rol. De leidinggevenden zijn gedurende een aantal maanden getraind
in het voeren van verzuimgesprekken en het stimuleren van deze ‘eigen-regie rol’.
Ook is de arbodienstverlening anders ingericht. Het contract met Maetis Ardyn is opgezegd en
OlmenEs is een samenwerking aangegaan met dhr Van der Meer als zelfstandig bedrijfsarts.
Het verzuimprotocol is hierop aangepast, gericht op het vergroten van de eigen regie en kijkend naar
mogelijkheden van de medewerker bij verzuim.
Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat van een daling van 1,63% in het ziekteverzuim tov
2014. Een zeer positieve ontwikkeling voor OlmenEs. Zowel het kwartaalgemiddelde als het
voortschrijdend jaargemiddelde is onder het gemiddelde verzuimcijfer van de regio en de branche
gekomen. Vergeleken met 2014 is een besparing van bijna € 200.000,- gerealiseerd op de
verzuimkosten.
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4.7 Verloop(stabiliteit) medewerkers
Voor OlmenEs bedroeg de totale instroom in 2015 0,5%. De totale uitstroom was 2,7%. Voor de
branche was dit respectievelijk 3,3% en 4,6%. Het geeft aan dat OlmenEs een stabiele
medewerkerspopulatie heeft.

1.8 Scholing en opleiding
Het ontwikkelings- en opleidingsbeleid biedt ruimte voor ontwikkeling voor medewerkers van
OlmenEs. Medewerkers worden getraind in functierelevante kennis en vaardigheden o.a. verplicht
vanuit wetgeving en inspectie. Vanuit de antroposofische visie worden inhoudelijke trainingen,
cursussen en workshops georganiseerd.
De medewerker is in samenwerking met zijn/haar leidinggevende zelf verantwoordelijk voor het
volgen van verplichte trainingen en bij- en nascholing. In 2014 is al gestart met de invoering van de
scholingscarrousel. In de scholingscarrousel worden naast verplichte scholingen en trainingen ook
de algemene bij- en nascholingsonderwerpen in een cyclische planning aangeboden.
De werkgroep scholing heeft eind 2015 een conceptplan bij- en nascholing vanuit het antroposofisch
mensbeeld voorgelegd aan het managementteam. In dit scholingsplan wordt ook een alternatief
geboden voor de vervallen Maatschappelijke Zorg/applicatie-opleiding.
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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 2015
De enkelvoudige jaarrekening 2015 van Stichting OlmenEs sluit met een positief resultaat van
€ 188.921. Dat is ruimschoots hoger dan het begrote resultaat van € 102.000. Na eliminatie van
dotaties aan voorzieningen (€ 275.000) en nabetaling van wettelijk budget voorgaand boekjaar
(€ 50.764) bedraagt het genormaliseerd resultaat over 2015 € 413.157.
Specificatie opbrengsten uit zorgprestaties
In 2015 is de AWBZ vervangen door de WLZ die betrekking heeft op de intramurale zorg. Daarnaast
is de extramurale dagbesteding en het GGZ-C beschermd wonen overgegaan naar de WMO wat
uitgevoerd wordt door de gemeenten.
Deze wijzigingen hebben een grote impact gehad op de zorginkoop 2015 als ook op de cliënten- en
financiële administratie.
Opbrengsten zorgprestaties

2015

WLZ-zorg (incl. correctie voorgaand jaar)

2014

12.129.520

12.097.192

193.618

-

WMO dagbesteding

18.026

-

Overige zorgprestaties (m.n. PGB)

48.360

47.866

12.389.524

12.144.698

WMO GGZ-C

Totaal

In de vergoeding WLZ-zorg is een bedrag € 685.396 voor meerzorg verwerkt (2014: € 697.037).
Daarnaast is in deze vergoeding het aandeel voor kapitaalslasten € 1.669.370 (2014: € 1.606.014).
Specificatie exploitatiekosten (enkelvoudige jaarrekening)
De exploitatiekosten over 2015 laten een lichte stijging zien t.o.v. 2014 welke zich voor een
aanzienlijk deel laat verklaren door de dotatie aan de reorganisatievoorziening ad € 200.000 welke is
opgenomen onder de personeelskosten.
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Specificatie exploitatiekosten

2015

Personeelskosten

2014

9.519.904

9.168.202

Afschrijvingen vaste activa

786.301

816.701

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

498.634

489.834

Algemene kosten

495.106

478.825

89.566

89.835

439.608

415.668

60.612

56.161

447.052

463.776

12.336.783

11.979.002

Patiënt- en bewonergebondenkosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Financiële baten en lasten
Totaal

5.3 Ratio’s over 2015 in vergelijking met 2014 (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.
2015
Resultaatratio (resultaat / omzet)
Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende
schulden)
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen /
balanstotaal

2014
1,51%

2.64%

1,69

1,46

22,6%

21,38%

Het saldo liquide middelen ultimo 2015 bedraagt € 2.520.881 (2014: € 1.964.125). 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 € 569.071. Deze
wordt als volgt gespecificeerd:
€ 634.250
€ 1.032.328
€
60.118
€ -446.934
€ -191.711
€ -519.250
€ 569.071

Resultaat
Afschrijvingen/mutatie voorzieningen
Mutatie vlottende activa en kortlopende schulden
Ontvangen/betaalde interest
Des-/investeringen
Aflossing langlopende schulden
Mutatie geldmiddelen
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5.4 Risico paragraaf
Inleiding:
Binnen OlmenEs is het tot op heden nog niet gebruikelijk om de jaarplannen van risico-analyses te
voorzien. In de kwartaalrapportages wordt wel uitgebreider aandacht besteed aan de risico’s die er op
financieel gebied op ons afkomen, echter in de planvorming zal dit in de toekomst meer aandacht
krijgen.
De risicoanalyse van 2015 heeft zich dan ook voornamelijk beperkt tot een beknopte financiële
analyse van risico`s. In het Bestuursverslag van 2016 en verder zal de uitgebreidere risico-analyse
meer zichtbaar zijn.
Risico`s:
Transitie van WLZ naar WMO
De impact van de transitie van de WLZ naar de WMO is voor OlmenEs relatief beperkt, gezien de
kleine hoeveel extramurale bewoners of de verblijfsbewoners met een GGZ-C indicatie. Bij aanvang
van het jaar 2015 was het tarief voor de drie bewoners met een GGZ-C nog niet bekend en is de
begroting gemaakt op basis van de aanname die er vooraf is gedaan met betrekking tot de te
verwachten korting. Gezien de reserves van OlmenEs en de beperkte hoeveelheid bewoners die dit
betrof, is dit als een, in onze optiek, aanvaardbaar risico te kwalificeren. Bij de uiteindelijke
vaststelling van het tarief in de zomer van 2015 is dit ook gebleken.
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
welke op bewoner niveau worden verstrekt en dienen te worden besteed. Binnen OlmenEs zijn deze
incidentele middelen in de structurele budgeten van woongroepen en werkplaatsen. 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.
In 2015 is uiteindelijk, 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 budgeten 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
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besteed. OlmenEs zal zich in 2016 verder inspannen om deze interne geldstromen transparant te
maken.
Tariefskorting 2017
De afgekondigde tariefskorting van 2017 vormt een serieuze bedreiging voor OlmenEs in 2017. In
2015 zijn we gestart met de voorbereiding van een omvorming van de organisatie, passend in het
nieuwe budget 2017. Deze organisatieverandering zal in 2016 verder worden uitgewerkt.
Meerjarenbeleidsplan en strategisch vastgoedplan
Het meerjarenbeleidsplan van OmenEs is in 2014 verlopen. OlmenEs is van mening dat het goed zou
zijn een nieuw meerjarenbeleidsplan op te stellen waarbij voornamelijk aandacht zal zijn voor de
toekomstige doelgroep en de zorgvraag die deze met zich meebrengt. Gezien het
doelmatigheidsonderzoek en de vertaling naar een gewenst organisatiemodel eind 2015 begin 2016,
wordt de verdere uitwerking van het meerjarenbeleidsplan daarom aan elkaar gekoppeld en heeft
OlmenEs tot op heden geen nieuw, vastgesteld meerjarenbeleid.
Het strategisch vastgoedplan is tot op heden nog actueel, maar OlmenEs is zich ervan bewust dat
deze een bijstelling zal vragen naar aanleiding van het nieuw te ontwikkelen meerjarenbeleidsplan.
Dit zal in 2016 verder vervolg krijgen.

5.5 Toekomstig ontwikkelingen
In 2016 en komende jaren zullen de tarieven verder worden bijgesteld waardoor de opbrengsten
onder druk komen staan. Vanaf 2018 worden de kapitaalslasten voor 100% vergoed uit de NHC en
NIC die onderdeel worden van het integraal tarief per geleverde verzorgingsdag.
De inkoopafspraken met zorgkantoor en gemeenten zullen voor een administratieve lastendruk
blijven zorgen.

5.6 Begroting 2016
Vanuit het doelmatigheidsonderzoek zal 2016 voornamelijk gevormd worden door de evaluatie van
het besturingsmodel en de evaluatie en zo nodig herontwerp van de totale organisatiestructuur, met
een beschrijving daarbij van de gewenste organisatiestructuur. De gevolgen voor de exploitatie zijn
ten tijde van het opstellen van de begroting nog ongewis. In de jaarrekening 2015 is vooruitlopend
op de gevolgen een reorganisatievoorziening opgenomen van € 200.000.
Het begrote resultaat voor 2016 bedraagt € 104.800.
Evenals voorgaande jaren heeft het zorgkantoor een aanvangskorting van 5% op het
overeengekomen WLZ budget opgelegd. Omdat in voorgaande jaren deze korting uiteindelijk niet is
opgelegd is er voor gekozen om in de begroting slechts een deel van de mogelijke korting, namelijk
1%, te verwerken.
De contractering met de gemeenten voor de WMO dagbesteding en beschermd wonen is met enige
vertraging toch gereed gekomen. In de begroting zijn de opbrengsten behorende bij de afgesloten
contracten opgenomen.
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6. Vooruitblik
Het jaar 2016 zal een dynamisch jaar zijn waarin veel zal worden gekleurd door de veranderingen in
de organisatie, de overgang naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van OlmenEs.
Het zal zich kenmerken door de implementatie van zelforganisatie naar aanleiding van het gehouden
doelmatigheidsonderzoek: Het voorbereiden van de afbouw van de verschillende managementlagen
naar een stijl van leidinggeven die zich kenmerkt door coachen, ondersteunen en faciliteren van de
zorgprofessional.
Maar ook de gewone lopende zaken zullen hun aandacht blijven vragen, zoals:
Bewoners en zorg
Het zorgproces dient geëvalueerd te worden op effectiviteit, haalbaarheid en werkbaarheid.
Wettelijke normen (extern) afgezet tegen eigen visie op zorg dient als onderlegger om te komen tot
een zorgproces dat aansluit bij de wensen van bewoner en medewerkers en tevens tot een goed
werkbaar document.
Er zal een verdieping plaatsvinden op het gebied van crisisbeleid ten behoeve van interne crisis bij de
eigen bewoners, maar ook wordt onderzocht in welke mate er een wens ligt tot een regionale
crisisfunctie binnen Friesland, of een landelijke crisisfunctie voor antroposofische collegazorgaanbieders.
Ook zal het project totaal-communicatie worden vormgegeven voor bewoners die niet kunnen
spreken, lezen en schrijven. Het doel hierbij is om enerzijds te onderzoeken, per bewoner, welke
communicatiemiddelen gewenst zijn en is het van belang dat de ondersteunende gebaren breed
binnen de organisatie worden beheerst.
Het is opvallend, gezien de landelijke tendens van wachtlijsten die slinkt, dat de wachtlijst van
OlmenEs gestaag doorgroeit, met name met betrekking tot de zwaardere doelgroep. Er lijkt veel
vraag naar de zorg die OlmenEs levert. Het knelpunt dat hierbij ontstaat is dat OlmenEs weinig tot
geen doorstroom kent. Dit leidt er in toenemende mate toe dat de wens tot uitbreiding van OlmenEs
klinkt. Wellicht kan dit in de nabije toekomst leiden tot initiatieven voor een locatie buiten het terrein
van OlmenEs.
Medewerkers
De medewerkerspopulatie is tot nu toe altijd vrij stabiel geweest. Dat is een gegeven om te koesteren.
Om de daling in het verzuim te continueren wordt er komend jaar verder gewerkt aan de
implementatie van het verzuimbeleid. Hierbij zal de focus komen te liggen op het preventief
verzuimbeleid. OlmenEs streeft naar een verzuim van maximaal 5%.
Financiën
Ten aanzien van de interne geldstromen zal in 2016 een wijze van begroten volgens de zzp
normering worden voorbereid, om deze in 2017 te implementeren.
Organisatie
De strategische koers voor de jaren 2016-2019 wordt vastgesteld in een meerjaren, strategisch
beleidsplan, met daaraan gekoppeld een strategisch passend vastgoedplan. Hierin zal OlmenEs
inspelen op belangrijke externe ontwikkelingen ten aanzien van veranderende zorgvragen, wet- en
regelgeving, doelgroepenbeleid, personeelsbeleid en afnemende budgetten. Uitgangspunt voor de
strategische koers is dat het antroposofisch mensbeeld en de betekenis hiervan op onze visie op zorg
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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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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 sociaaltherapeutische 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 in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze
een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de stichting.
Indien er sprake is van belangenverstrengelingen bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van
Bestuur of bij de externe accountant in relatie tot de stichting OlmenEs, is de Raad van Toezicht conform de Zorgbrede Governance Code - verantwoordelijk voor de besluitvorming over de wijze
waarop dit wordt opgelost.
Raad van Toezicht 2015
1e benoeming
13-12-2007

Beroep
Ondernemer en
interim-manager

2

01-03-2010

Interimmanager

Lid

2

07-12-2009

Raadsgriffier

52

Lid

1

01-11-2011

Notaris

52

Lid

1

16-12-2015

Manager

66

Lid

1

10-09-2012

Arts

Naam
Dhr. J.
van der
Haar

Lft
63

Taak
Voorzitter

Dhr. drs
B. Kuijf

69

Vicevoorzitter

Mw F.
Hijlkema

59

Mw Y.
Eerens
Dhr J.
Benjamin
Mw C.
van
Tellingen

Termijn
2
Afgetreden per
16-122015
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Nevenfuncties
- Mede eigenaar Westhaar Solutions VoF
- Voorzitter RvT Non Nobis
- Bestuursvoorzitter St. Macro Micro
- Bestuursvoorzitter St. Laburnum
- Vice-voorzitter RvT St. Athena (primair
onderwijs)
- Penningmeester St. Hi-Er-Na
- Penningmeester St. de Witte Ruiter
- Secr./penningmeester St. Terugspeel theater vh
Noorden
- Lid RvT Vrije Hogeschool
- Bestuurslid VTOI
-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
Raadslid in de gemeente Ooststellingwerf
Secretaris commissie openbaar bestuur van de
Vereniging van
Griffiers
Voorzitter
commissie Planning en Control gemeente
Ooststellingwerf
Bestuurslid St. SOCD Drachten
Lid RvC Parzival Wonen Bv
Voorzitter Stichting ter bevordering van de
Heilpedagogie
-Vicevoorzitter RvB Kingfisher Foundation,
Driebergen
- Lid RvT Urtica/De Vijfsprong, Vorden
- Lid RvT BD Grondbeheer, Driebergen

De Raad van Toezicht bestond in 2015 uit vijf leden, waarvan één lid op voordracht van de
Cliëntenraad (mw. Eerens) en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad (mw. F. Hijlkema)
zijn aangesteld.
In de vergadering van 10 september 2014 heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen de
beloningsregeling zoals besloten in 2013 aangepast voort te zetten. Dit houdt in dat er een
vergoeding gehanteerd wordt van 50% van de NVTZ norm. Ook is besloten om in aansluiting op het
NVZT advies vanaf 2015 de vergoeding niet meer te koppelen aan daadwerkelijke inzet maar de
verantwoordelijkheid op zichzelf te honoreren. Daarbij geldt de aanvulling dat in bijzondere
omstandigheden de 50% norm moet kunnen worden heroverwogen waarbij de (vice)voorzitter,
voordat hij een besluit neemt, alle leden van de RvT consulteert.

7.2 Vergaderingen
In 2015 heeft de Raad van Toezicht vijf keer overleg gevoerd met de Raad van Bestuur; vier
reguliere vergaderingen en één 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.
Daarnaast is er in maart overleg geweest met de Cliëntenraad, een delegatie vanuit de
Bewonerscliëntenraad en de Ondernemingsraad. Doelstelling van deze bijeenkomst is uitwisseling
tussen de verschillende organen, afspraken over informatie-uitwisseling die vastgelegd zijn in het
‘informatieprotocol’ van de Raad van Toezicht.
7.3 Thema’s en informatieverstrekking
In 2015 heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur - op basis van diens
informatieverstrekking - overleg gevoerd over:
Het ziekteverzuim
het verzuim heeft de volle aandacht gekregen. Leidinggevenden zijn getraind in het voeren van
verzuimgesprekken en het stimuleren van de ‘eigen-regie rol’.
Het contract met Maetis Ardyn is opgezegd en er is samenwerking aangegaan met een zelfstandig
bedrijfsarts. Het verzuimprotocol is hierop aangepast, gericht op het vergroten van de eigen regie en
kijkend naar mogelijkheden bij verzuim.
Dit alles heeft geleidt tot een positief resultaat van een daling van 1,63% in het ziekteverzuim tov
2014. Zowel het kwartaalgemiddelde als het voortschrijdend jaargemiddelde is onder het gemiddelde
verzuimcijfer van de regio en de branche gekomen.
Ilmarinen
Er zijn hernieuwde contacten gelegd met Ilmarinen waarbij onderzocht wordt waar
samenwerkingsmogelijkheden liggen.
NIAV
Er zijn gesprekken gevoerd met het Noordelijk Initiatief Antroposofische Verpleegzorg, een initiatief
voor antroposofische verpleegzorg, samen met de bestuurder van ZuidOostZorg. In principe is er
bereidheid tot ondersteuning bij realisering.
Doelmatigheidsonderzoek (DMO)
De ontwikkelingen betreffende het DMO worden nauwgezet door de Raad van Toezicht gevolgd. De
raad geeft aan dat het van belang is om het veranderingsproces binnen de organisatie met grote
zorgvuldigheid te laten verlopen.
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Meerjarenbeleidsplan
Parallel aan het DMO loopt het traject om te komen tot een strategisch meerjarenbeleidsplan. Daarin
worden externe en interne ontwikkelingen in de zorg vertaald naar doelgroepenbeleid, strategisch
HRM beleid en van daaruit in een strategisch vastgoedbeleid.
Het is de bedoeling om het meerjarenbeleidsplan op te nemen in het DMO, om zo tot een geheel te
komen.
Kwartaalrapportage en cijfers per kwartaal
Zie het onderdeel financiën.
Samenwerking met Woongroep Zandroos
De ontwikkelingen met betrekking tot realisatie van seniorenhuisvesting op het terrein van OlmenEs,
waarbij deze woongroep en OlmenEs elkaar wederzijds kunnen versterken, verlopen moeizaam.
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan het bestuursbesluit over:
- Het jaardocument met jaarrekening over 2014van Stichting OlmenEs, De Bongerd en
Voorzieningen;
- De begroting voor 2016;
De Raad van Toezicht heeft besluiten genomen over:
- Het rooster van aftreden voor 2016 en verder;
- Honorering van de leden van de Raad van Toezicht waarbij een vergoeding gehanteerd wordt van
50% van de NVTZ norm;
- Het profiel opvolging voorzitter, de procedure en het tijdspad.

7.4 Afscheid dhr J. van der Haar
Na twee termijnen als lid van de Raad van Toezicht is dhr J. van der Haar per 16 december 2015
afgetreden als voorzitter van de raad. Zijn inzet was groot en hij was zeer betrokken bij de
organisatie. Hij heeft altijd genoten van de ontmoetingen waar bewoners bij betrokken waren zoals
de jaarlijkse ontmoeting met de medezeggenschapsorganen en de samenwerking bij de
sollicitatieprocedure voor het nieuwe Raad van Toezicht-lid. Ook heeft hij procedureel veel
bijdragen geleverd, zoals de evaluatie-richtlijnen en uitgangspunten over de honorering.
Zo ook de uitvoering van de sollicitatieprocedure in verband met zijn opvolging. Alle geledingen van
de organisatie waaronder ook een delegatie vanuit de Bewonerscliëntenraad, waren in het traject
betrokken en konden met de kandidaten kennis maken. Met elkaar is gekomen tot de keuze om dhr J.
Benjamin te benoemen tot nieuw lid van de Raad van Toezicht.
OlmenEs is hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid en inzet en na afloop van de vergadering
van 16 december 2015 is er onder dankzegging afscheid van hem genomen.

7.5 Evaluatie functioneren
Eenmaal per jaar wordt een vergadering 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.
In dit verslagjaar heeft de evaluatie in september plaatsgevonden. Uit de evaluatie bleek over het
geheel tevredenheid over het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
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Mbt de directeur/bestuurder:
De organisatie is inmiddels vertrouwd met dhr De Breij als nieuwe bestuurder en zijn positie en rol
zijn duidelijk. Hij bezoekt met regelmaat de woonhuizen en werkplaatsen en merkt dit ook in de
gesprekken met medewerkers en in de ontmoetingen met de bewoners. Het medewerkertevredenheidsonderzoek ondersteunt dit beeld.
Er zijn goede resultaten behaald zowel in financieel opzicht als ook ten opzichte van onder andere
het verzuim. Wel is duidelijk geworden dat de organisatievorm verandering behoeft en voorbereid
dient te zijn op de toekomst. Met de uitvoering van het DMO geeft dhr De Breij hier invulling aan.
Naar buiten zijn contacten opgebouwd met collega-bestuurders en zorgkantoor. Het contact met
gemeente en provincie behoeft meer aandacht gezien de ontwikkelingen betreffende de WMO.
Dhr de Breij is lid geworden van de NVDZ voor het contact met collega-bestuurders,
deskundigheidsontwikkeling, deelname aan intervisiebijeenkomsten en coaching.
Mbt de Raad van Toezicht:
Een algemene constatering is dat de Raad van Toezicht over deskundige leden beschikt. Wel is er
enige bezorgdheid over de inhoudelijke deskundigheid van de antroposofie. Uitgesproken wordt dat
er geen concessies worden gedaan op dit punt bij de invulling van de vacature die in dit jaar ontstaat.
De samenwerking met de bestuurder verloopt goed en is open en plezierig. De jaarlijkse ontmoeting
met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Bewonerscliëntenraad en de ontmoeting met het
Managementteam geven een goede mogelijkheid om voeling en betrokkenheid te houden met de
organisatie.
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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 bestuurder.
De Cliëntenraad bestaat in 2015 uit zes ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van bewoners die
in OlmenEs wonen. De Cliëntenraad (CR) wordt gefaciliteerd met een vergaderruimte, notulist, en
een budget van € 3000,- per jaar.
Samenstelling
Naam
Dhr. G. Oswald
Dhr. J. Visser
Dhr. W. Cool
Dhr TJ. Borger
Mw. L. Rumpff
Mw. K. Reijngoud
Dhr. G. van Heijkop
Mw. A. Engwerda

Functie binnen de CR
Voorzitter
Secretaris
Lid tot 01-03-2015
Lid
Lid
Lid vanaf 01-03-2015
Lid
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 directeur/bestuurder en zes keer per jaar een uur samen met de directeur/bestuurder en
de Cliëntenraad, bestaande uit ouders/vertegenwoordigers. De Bewonerscliëntenraad wordt begeleid
door een vaste coach.
Samenstelling
Naam
Dhr. H. Goedhart
Mw. S. Hoekstra
Mw. H. Hegeman
Mw. J. de Jong
Dhr. J. de Vries
Dhr. D. Figaroa
Dhr. W. Roem

Functie binnen de Bewonerscliëntenraad
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Coach van de Bewonerscliëntenraad
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In deze periode zijn er zes vergaderingen samen met de Cliëntenraad geweest. De besproken
onderwerpen zijn opgenomen in bijlage II bij dit Bestuursverslag.

8.3 Jaarverslag Ondernemingsraad
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.
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. Sinds
december 2015 worden de vastgestelde verslagen van de Ondernemingsraadvergaderingen op
intranet geplaatst.
Eén keer per maand vindt er een overleg plaats met de directeur/bestuurder.
Samenstelling
Naam
Mw. J. van Straalen
Mw. G. IJbema
Mw. L. van den Hof
Mw. L. Haaksma
Dhr. J. Janssen
Dhr. J.W. Feenstra
Mw. B. Gerhardts

Functie binnen de OR
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid tot december 2015
Lid

Functie binnen OlmenEs
Secretariaatsmedewerker
Persoonlijk begeleider
Huishoudelijke Dienst
Persoonlijk begeleider
Groepsbegeleider
Werkplaatsleider
Kunstzinnig therapeut

Samenwerking Ondernemingsraad (OR) en bestuurder
In het jaar 2015 vond er een verdere kennismaking plaats tussen de bestuurder en de OR. De
werkwijze van het eerste half jaar is geëvalueerd. Er wordt gezamenlijk teruggekeken op de tijd voor
mei 2014. De OR waardeert de open communicatieve houding van de bestuurder. De OR is blij met
de waarneming van de bestuurder in het 100-dagen rapport dat in OlmenEs een hiërarchie is ontstaan
die nu om verandering vraagt.
De besproken onderwerpen zijn opgenomen in bijlage III bij dit Bestuursverslag.
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Bijlage I bij Bestuursverslag 2015

Besproken onderwerpen in het jaar 2015:
Mantelzorgbeleid
Naar aanleiding van het vastgestelde beleidsstuk heeft de directie de mening van de CR
gevraagd. De CR vindt het belangrijk dat er niet alleen gedacht wordt aan de directe familie
van bewoners, maar ook aan vrijwilligers, die hierin een rol zouden kunnen spelen. OlmenEs
zou hier actiever vrijwilligers voor kunnen werven. Deze wensen worden meegenomen naar
de werkgroep mantelzorg.
Verzuimbeleid
Er wordt pro-actief ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim door leidinggevenden
meer handvatten aan te reiken, o.a. door middel van een training. Het
ziekteverzuimpercentage bij OlmenEs is inmiddels gedaald tot onder het gemiddelde in de
branche. De CR wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit
gebied.
100 dagen rapportage bestuurder
De CR herkent zich in de bevindingen van dhr De Breij in de overlap van functies en
onduidelijke structuren. Dit heeft geresulteerd in het plan van aanpak met als titel
‘Doelmatigheidsonderzoek’. De volgorde van de geplande acties is: eerst de visie op zorg en
die op de organisatie bepalen. Daarna de visie op functies verduidelijken. De functies in
OlmenEs zijn nog nooit herijkt. Als laatste moet de procesinhoud duidelijk beschreven
worden.
De CR kiest ervoor om geen zitting te nemen in de projectgroep, onderdeel van het
doelmatigheidsonderzoek, maar wil graag via de reguliere vergaderingen met de bestuurder
op de hoogte blijven.
Vrije toegang WIFI voor bewoners/TV-gebruik op de eigen kamer
Bewoners kunnen op WIFI; afspraken hierover met individuele bewoners moeten in zijn/haar
zorgplan opgenomen zijn. Ditzelfde geldt voor TV-gebruik op de eigen kamer. OlmenEs staat
een terughoudend beleid voor in het belang van de sociaal culturele samenhang.
Voorschrijven medicatie
De CR wil graag dat als medicijnen voorgeschreven worden door de medisch therapeutische
dienst (MTD) dat hierover door de MTD wordt gecommuniceerd naar de ouders in plaats van
door de persoonlijk begeleider, omdat dit regelmatig niet goed gaat. Dit geldt ook voor het al
dan niet
vergoeden van die medicijnen en het doorgeven van de uitslagen van onderzoeken.
Doelmatigheidsonderzoek
De projectgroep bestaat uit leden van het MT en van de OR. Er is ook een werkgroep
samengesteld bestaande uit tien medewerkers. De werkgroep verzamelt informatie, stelt een
enquête op en informeert medewerkers. De onderwerpen zijn identiteit, de cultuur en de
efficiency van de werkprocessen. Dit onderzoek moet afgerond en geïmplementeerd zijn
voordat de begroting wordt opgesteld. Een CR-lid is bij medewerkersbijeenkomsten aanwezig
geweest. De bevindingen van de project- en werkgroep zijn dat de organisatiecultuur zodanig
is dat medewerkers elkaar onvoldoende aanspreken op gedrag. Er is eveneens een kloof
geconstateerd tussen het MT en de medewerkers. Bij bepaalde functies ontbreekt een goede
afbakening; enkele functies kunnen mogelijk vervallen.
Uit de enquête onder medewerkers bleek dat de meeste medewerkers dezelfde
leiderschapsstijl wensen: leidinggevenden zetten de kaders uit en medewerkers geven hier
invulling aan. Er is kritiek op de top-down cultuur. Het eigen initiatief moet terugkomen.

Domotica/nachtzorg
De conceptvisie voor nachtzorg is opgesteld. OlmenEs wil af van het systeem van babyfoons
hoewel dit voldoet aan de normen van de Inspectie. Dit systeem wordt vervangen door
domotica waarbij gebruik gemaakt wordt van camerabewaking op de gangen met wakende
wachten op afstand. Er wordt eerst een proef gedaan op vier woonhuizen.
Aangepaste nota vrijheidsbeperking
De belangrijkste verandering is dat dr. J. Veldhuizen als BOPZ-arts aan OlmenEs is
verbonden. Op advies van een CR-lid zal de directie, naast het protocol, een stroomschema
laten opstellen ten behoeve van de persoonlijk begeleiders die de incidentmeldingen doen.
De CR gaat akkoord met deze aangepaste nota.
Rapportage externe audit
De auditoren hebben enkele tekortkomingen gesignaleerd. In een woonhuis waren de
antroposofische medicijnen niet op de juiste wijze opgeborgen. Vanuit het
doelmatigheidsonderzoek en door de auditoren is naar voren gekomen dat de communicatie
tussen woonhuizen en de MTD niet optimaal is. Hiervoor wordt een verbeterplan gemaakt.
Verder waren er nog een paar kleine opmerkingen.
Zorgkantoor
Om in aanmerking te komen voor het volledige budget van het zorgkantoor moet OlmenEs
aan het einde van het jaar 2015 vier nieuwe projecten kunnen aantonen. Dat zijn:
mantelzorgbeleid, BIC-methode (eigen regie bewoners), een wetenschappelijk onderzoek en
samenwerking met ZuidOostZorg (ten behoeve van antroposofische verpleeghuiszorg met
minimaal 30 bedden).
Voor 2016 heeft OlmenEs in nauw overleg met de Clientenraad drie projectplannen
ingediend, namelijk het doelmatigheidsonderzoek, totale communicatie en crisisbeleid. Deze
zijn door het zorgkantoor toegekend.
Jaarrekening/directieverslag 2014
De CR heeft een positief advies uitgebracht over de jaarrekening/jaarverslag 2014.
Kaderbrief en begroting 2016
De CR heeft ingestemd met de kaderbrief en de begroting voor 2016.
Rapportage commissie doorbelasting
De doorbelasting van niet WLZ-gebonden kosten (o.a. zelfzorgproducten, waskosten,
recreatieve ritten) voor bewoners verloopt volgens plan in drie jaar. In 2015 heeft de
inventarisatie plaats gevonden, in 2016 vindt de invoering van zelfzorgproducten plaats en in
2017 de andere zaken.
Zandroos
Dit onderwerp is in diverse vergaderingen aan de orde geweest met als conclusie dat het plan
van Zandroos voor de lange termijn te risicovol wordt geacht. Eind 2015 is de samenwerking
voor wat betreft realisering van de huisvesting op het terrein van OlmenEs, definitief
beëindigd.
Diversen
- Dhr E. Galama, penningmeester van de Vrienden en Verwanten Vereniging (VVV) van
OlmenEs en vader van bewoner Bas, heeft op 13 oktober een prijs in ontvangst genomen, die
De Friesland Zorgverzekeraar in het kader van zijn 200-jarig bestaan had uitgeloofd voor
vernieuwingen in de zorg. Menno, de broer van Bas, heeft in samenspraak met een aantal
medewerkers van OlmenEs een speciale app met pictogrammen op de I-pad ontwikkeld.
Door dit programma kan er steeds beter met Bas worden gecommuniceerd. Met de
aanmoedigingspremie van € 5.000,-- wordt de app verbeterd en uitgebreid en toegepast bij
anderen.
- OlmenEs is de tweede beste werkgever in de zorg van Friesland geworden.

- Het aantal ouderochtenden verschilt per woonhuis. De CR wil graag twee ouderochtenden
per jaar gerealiseerd zien en minimaal één. Dit laatste wordt door de bestuurder
onderschreven.
- De CR opteert voor een jaarplanning van te bespreken onderwerpen met de directie.
De CR-vergaderingen met de directeur/bestuurder worden ervaren als zeer nuttige, open en
informatieve ontmoetingen. Dhr De Breij laat zich kennen als een deskundig en daadkrachtig
bestuurder, die staat voor OlmenEs.
Het contact met de achterban verloopt moeizaam en niet zo direct. Op vergaderingen en
bijeenkomsten zijn vaak dezelfde ouders/verwanten aanwezig.
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Bijlage II bij Bestuursverslag 2015

Besproken onderwerpen in het jaar 2015:
Wisseling leden Bewonerscliëntenraad (BCR)
In de loop van het jaar is afscheid genomen van Daniël Figaroa. In zijn plaats is Cameron
Luhrman lid van de BCR geworden. Aan het einde van het jaar heeft Josine de Jong de BCR
verlaten. Er wordt gezocht naar een opvolger.
Overlast
Een specifieke casus, waarbij een bewoner ernstige overlast veroorzaakte voor een andere
bewoner, is uiteindelijk naar tevredenheid opgelost.
Voedingsenquête
Over het algemeen zijn de bewoners meer tevreden over het eten. Omdat er geen nulmeting
gedaan is, wordt hiervoor mogelijk in de loop van het jaar nog eens een enquête gehouden.
Om verspilling van eten tegen te gaan blijft het een aandachtspunt dat ouders op tijd aangeven
wanneer zij hun kind komen ophalen.
Thema carnaval
De BCR is zwaar teleurgesteld in de groep cultuur over het bedenken van een thema voor
carnaval. De groep cultuur had de BCR hierom gevraagd. De BCR heeft hier veel tijd
ingestoken om vervolgens te merken dat de groep cultuur in de tussentijd zelf een oud thema
(film) heeft gekozen.
Camerabewaking
Er wordt een proef gehouden in vier woonhuizen voor een nieuwe vorm van nachtzorg in
OlmenEs. Hierbij wordt overgegaan van babyfoons naar domotica toepassingen en wakende
wachten op een centrale plek. Bij het oorspronkelijke plan om camera`s op te hangen in de
gangen, voelen sommige leden van de BCR zich aangetast in hun privacy. Vanuit de
bestuurder is aangegeven dat dit een veiliger systeem is, vooral voor de meest kwetsbare
bewoners van OlmenEs. Wanneer het systeem wordt ingevoerd zal de manager zorg op de
locaties uitleg geven.
Crisisopvang
De BCR vindt het een goede zaak als er een of twee ruimtes komen voor crisisopvang, die
eventueel ook als flexplek kunnen worden gebruikt. Dit wordt onderzocht.
Terugblik zomerperiode
De BCR is over het algemeen heel tevreden over de invulling van de zomervakantie in
OlmenEs. Er waren leuke activiteiten en uitjes, de personele bezetting was goed en sommige
woonhuizen trokken met elkaar op. Als aandachtspunten werden genoemd: teveel
boodschappen in huis voor deze periode en het sluiten van de werkplaatsen voor een periode
van twee weken werd door één lid van de BCR als tekort ervaren.
Dagsluiting
De dagsluiting wordt door de BCR als waardevol ervaren, maar de BCR vindt het belangrijk
dat er flexibel met het tijdstip wordt omgegaan. Dit gebeurt in de praktijk soms al.
Schenking speeltoestellen
De BCR vindt dat dit het beste in overleg met de woonhuizen kan worden geregeld.
Afstemming op de behoeftes van de woonhuizen is daarvoor nodig. De te schenken toestellen
moeten voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Er is een sport en spelcommissie, die hierin
een adviserende rol zou kunnen hebben.
Boodschappen doen in de eigen winkel
De BCR vindt het belangrijk dat de bewoners leren boodschappen doen in de eigen winkel om
op die manier keuzes te leren maken wat lekker en verantwoord is. Ook voor de omzet van de
winkel is dit gunstig. Het magazijn zou dan bij de winkel moeten worden getrokken om op die

manier voor food een eigen supermarktje te krijgen. Een werkgroep onderzoekt de
mogelijkheden.
Koken in het weekend
De bewoners zijn blij met het zelfstandig koken op zondag, omdat zij zelf dan het menu
kunnen samenstellen en de boodschappen daarvoor doen. Het budget wordt als te krap
ervaren om een gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten.
Diversen
Het idee is geopperd om per woonhuis een eigen nieuwsbrief te maken met daarin de
belevenissen van de groep, zodat ouders hierop kunnen inspelen. Dit is bij de teamleiders
neergelegd.
Als tip voor het woonoverleg wordt geadviseerd om na de groepsvakantie een fotoboekje te
maken, dat ouders dan kunnen inzien.
Er is door bewoners van de Cliëntenraad van Zeuvenakkers (zorginstelling in Appelscha) een
tegenbezoek aan OlmenEs gebracht. Het was goed om elkaars verhalen te horen en de
cultuurverschillen tussen de beide instellingen op te merken, zoals het rookbeleid en het TV
kijken op de eigen kamer.
Zandroos komt niet op OlmenEs
Een deel van de BCR vindt dit fijn, vanwege de risico’s die Zandroos met zich mee zou
kunnen brengen. Een ander deel van de BCR vindt dit fijn omdat het nu tenminste duidelijk
is.
Feest
De BCR heeft voor de zomervakantie, op 16 juli, een feestmiddag georganiseerd. Het was een
spelletjesmiddag met een disco-afsluiting. Het was voor de meeste bewoners een groot
succes, een paar bewoners werden er iets onrustig van.
Achterban
Het blijft een probleem om input van de achterban te krijgen. Dit is voor de komende jaren
een aandachtspunt.
Lid Raad van bestuur
De BCR is intensief betrokken geweest bij de invulling van de vacature ter vervanging van de
heer Van der Haar.
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Bijlage III bij Bestuursverslag 2015

Besproken onderwerpen in het jaar 2015:
Communicatie
De notulen worden op verzoek van de OR samen bijgesteld tijdens de vergadering om toe te
werken naar een verslaglegging die qua toonzetting gelijkwaardigheid uitstraalt. De OR
adviseert om goed te communiceren over het ontwikkeltraject in de afdeling werken. De OR
adviseert P&O en de bestuurder om tekstueel goed op de toonzetting te letten bij de
beschrijving van het verzuimbeleid, dat hier van het positieve uitgegaan wordt en om zowel
de rechten als de plichten te benoemen (i.p.v. alleen de plichten). Het is de wens van de
bestuurder en de OR om 1 à 2 keer per jaar gezamenlijk met het managementteam aan tafel te
zitten. Dit wordt uitgevoerd in het najaar.
OR stelt voor de vastgestelde verslagen van de overleggen van de bestuurder en de OR
openbaar te maken door ze op intranet te plaatsen.
Instemmingen en adviezen
Vergoeding werkkostenregeling
Het advies van de OR om de aanvullende ziektekostenverzekering op te nemen in de
werkkostenregeling is overgenomen door P&O.
Ontslagprocedure inzichtelijk maken voor werknemer
De OR adviseert de medewerker goed te informeren over de ontslagprocedure door de
stappen te beschrijven in het Kwaliteitshandboek. Voor een medewerker komt het altijd
onverwacht.
Reiskostenvergoeding gebroken diensten
De OR geeft aan dat medewerkers die een gebroken dienst hebben en tussentijds naar huis
gaan recht hebben op dubbele reiskosten vergoeding. De bestuurder neemt dit over.
Korte en gebroken diensten
Op verzoek van de OR wordt er een nulmeting gemaakt om het verschil in het aantal korte en
gebroken diensten te kunnen meten in de komende jaren. De OR heeft tijdelijk (tot na de
evaluatie van de bezuinigingsactie) ingestemd met de korte diensten. De bestuurde vraagt
uitstel van de nieuwe instemmingaanvraag korte diensten tot na de uitslag van het DMO.
Hiermee stemt de OR in.
Psychosociale arbeidsomstandigheden
De OR adviseert de bestuurder om te onderzoeken of de psycho-sociale
arbeidsomstandigheden voldoende geborgd zijn als deze via het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en de opvolging daarvan lopen, in plaats van via
de evaluatie van het arbobeleid (RI&E). De bestuurder werkt deze vraag uit.
Herontwerp P&O
De OR stemt in met het herontwerp P&O en zal na de uitkomsten van het DMO hiervoor een
instemmingsverzoek ontvangen van de bestuurder.
Proef schoonmaak
De OR stemt in met het tijdelijk (tot na de uitkomst van het DMO) ophogen van het aantal
uren van de huishoudelijke diensten. De huizen zijn schoner en de betrokkenheid tussen de
huishoudelijke dienst en de huizen is groter, waardoor de samenwerking verbetert.
Instemmingsverzoek vertrouwenspersoon
De OR stemt in met het verzoek om één interne vertrouwenspersoon en één externe
vertrouwenspersoon aan te stellen, zodat de drempel zo laag mogelijk wordt. De OR adviseert
hierbij te ruilen met een andere instelling én om opnieuw te kijken naar de omschrijving van
de taakomschrijving en de competenties van de vertrouwenspersoon.

Pensioengerechtigde leeftijd
Zowel de OR als de bestuurder willen dat er beleid gemaakt wordt m.b.t. de
pensioengerechtigde leeftijd binnen OlmenEs. Medewerkers die vragen hierover hebben
kunnen met de bestuurder in gesprek gaan.
Functiewaarderingen
De OR stemt in met de voorgenomen werkwijze m.b.t. het opnieuw opstellen van de
functiewaarderingen. De OR geeft twee namen van medewerkers die aan de interne
bezwarencommissie deel zullen nemen.
Begroting 2016
De OR stemt in met de begroting 2016.
Uitstel demotie tot na uitslag DMO
De OR stemt er mee in dat demotie uitgesteld wordt tot na de uitslag van het DMO. Zij
adviseert hiervoor beleid te ontwikkelen.
Acties
- De bestuurder informeert de OR over het te lopen traject van een organisatie verandering,
die uitgaat van de uitkomsten van het DMO. Er nemen twee OR-leden deel aan de
projectgroep van het DMO.
- De OR volgt een coachingstraject om zich goed te kunnen voorbereiden op de komende
veranderingen.
- De bestuurder wil de uren voor de OR vanaf 2016 anders begroten, zodat ze los komen te
staan van de betreffende disciplines. Een OR lid heeft gemiddeld zes uur per week om te
besteden aan OR werkzaamheden.
- De OR maakt een plan van aanpak naar aanleiding van de uitslag van het MTO.
- Het HRM rapport van het kwartaal wordt besproken met de OR en P&O. De OR waardeert
de nieuwe opzet.
- Samenstelling OR: In het jaar 2015 treedt in november een lid af. In 2016 komt hiervoor een
nieuw lid. Het is moeizaam om voor de medezeggenschapsorganen nieuwe leden te vinden.
Medewerkers zijn gericht benaderd, maar het had geen verkiezing tot resultaat. Ondanks dat is
de vacature ingevuld.

Jaarrekening 2015
Stichting OlmenEs

Stichting OlmenEs

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

Geconsolideerde jaarrekening 2015
Geconsolideerde balans per 31 december 2015
Geconsolideerde resultatenrekening over 2015
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015
Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Mutatieoverzicht financiële vaste activa
Overzicht langlopende schulden ultimo 2015
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2015

25
26
27
28
33
40
41
42
43

5.1
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16

Enkelvoudige jaarrekening 2015
Balans per 31 december 2015
Resultatenrekening over 2015
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Mutatieoverzicht financiële vaste activa
Overzicht langlopende schulden ultimo 2015
Toelichting op de resultatenrekening over 2015

47
48
49
56
57
58
59

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Nevenvestigingen
Controleverklaring
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

61
61
61
61
61
61

Stichting OlmenEs

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Stichting OlmenEs

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-15
€
ACTIVA

31-dec-14
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1
2

12.768.437
239.421
13.007.858

13.370.139
269.149
13.639.288

3
4
5
6

52.176
833.573
163.484
2.596.263
3.645.496

54.242
856.350
152.292
2.027.192
3.090.076

16.653.354

16.729.364

31-dec-15
€

31-dec-14
€

227
0
3.742.734
58.248
3.801.209

227
170.000
3.383.813
59.583
3.613.623

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

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

7

Voorzieningen

8

880.752

671.565

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

9

9.865.750

10.385.000

10

2.105.643

2.059.176

16.653.354

16.729.364

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

25
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

11

12.389.524

12.144.698

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

12

3.316

41.869

Overige bedrijfsopbrengsten

13

187.030

172.338

12.579.870

12.358.905

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

9.519.904

9.168.202

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

793.413

823.813

Overige bedrijfskosten

16

1.632.033

1.580.628

Som der bedrijfslasten

11.945.350

11.572.643

BEDRIJFSRESULTAAT

634.520

786.262

-446.934

-463.505

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

187.586

322.757

RESULTAAT BOEKJAAR

187.586

322.757

2015
€

2014
€

-170.000
358.921
-1.335
187.586

120.000
205.157
-2.400
322.757

Financiële baten en lasten

17

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€

2015
€

€

2014
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

634.520

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

823.141
209.187

786.262

854.564
110.624
1.032.328

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

965.188

2.066
-11.192

564
141.069

22.777
46.467

-335.843
-76.513
60.118
1.726.966

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
15.118
-462.052

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-270.723
1.480.727
19.681
-483.186

-446.934

-463.505

1.280.032

1.017.222

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-192.711
1.000

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-227.117
2.042
-191.711

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-225.075

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-519.250

Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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-519.250
-519.250

-519.250

569.071

272.897

2.027.192
2.596.263
569.071

1.754.295
2.027.192
272.897

Stichting OlmenEs

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
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. De statutaire vestigingsplaats is Appelscha.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:
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.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van zorginstelling Stichting OlmenEs
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.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde
jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
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
De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening wijken niet af van de
geconsolideerde jaarrekening.
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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
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in
de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast
actief.
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 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.
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.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële vaste activa
De overige vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs.
Financiële instrumenten
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 .
Vorderingen
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.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
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.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
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.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot maximaal 2 jaar. De
voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reorganisatievoorziening
Deze voorziening betreft een voorziening voor toekomstige kosten uit reorganisatie. Het betreft hier o.a.kosten
voor mobiliteitstrajecten voor boventallige medewerkers, kosten voor begeleiding van teams om toe te werken
naar eigen regie en zelforganisatie en kosten voor de werkgroep voor het optimaliseren van werkprocessen.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c.
de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en
d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat
niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de
berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de naindexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de
baten zijn verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Pensioenen
Stichting OlmenEs heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerkingkomende 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, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel,
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting OlmenEs betaalt hiervoor premies
waarvande helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten
wordenjaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen
vanhet pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. In 2015 dient het pensioenfonds
een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Naar de stand van ultimo december 2015 is de
dekkingsgraad van het pensioenfonds 95%. Het pensioenfonds 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.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.

5.1.4.4 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende
schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

5.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

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

10.251.621
2.000.304
516.512

10.576.878
2.235.215
558.046

Totaal materiële vaste activa

12.768.437

13.370.139

2015
€

2014
€

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

13.370.139
192.711
793.413
1.000

13.969.900
227.117
824.836
2.042

Boekwaarde per 31 december

12.768.437

13.370.139

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Disagio borging WfZ / boeterente
Vordering op grond van compensatieregeling

220.759
18.662

231.835
37.314

Totaal financiële vaste activa

239.421

269.149

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari

269.149

298.877

Amortisatie (dis)agio
Vrijval vordering compensatieregeling

-11.076
-18.652

-11.076
-18.652

Boekwaarde per 31 december

239.421

269.149

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.8.
Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 18.652 een looptijd korter dan 1 jaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kantoorartikelen
Voedingsmiddelen
Winkel

15.750
21.596
14.830

19.548
20.333
14.361

Totaal voorraden

52.176

54.242

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz
2013
€

2014
€

0

856.350

170
-170
0

50.594
-906.944
-856.350

833.573

833.573
50.764
-907.114
-22.777

Saldo per 31 december

0

0

833.573

833.573

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

a

Saldo per 1 januari

2015
€

856.350
833.573

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

totaal
€

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Af: overige ontvangsten
Totaal financieringsverschil
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31-dec-15
€

31-dec-14
€

833.573
0
833.573

856.350
0
856.350

2015
€

2014
€

12.078.756
11.245.183
0

12.098.456
11.241.986
120

833.573

856.350
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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-15
€

31-dec-14
€

Vorderingen op debiteuren

47.521

16.401

1.255

1.160

Vooruitbetaalde bedragen

62.695

59.545

Nog te ontvangen bedragen

52.013

75.186

163.484

152.292

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten

2.586.427
2.266
7.570

2.018.515
8.677
0

Totaal liquide middelen

2.596.263

2.027.192

Overige vorderingen:
Rekening-courant Stichting Natuurbegraafplaats

Totaal debiteuren en overige vorderingen

6. Liquide middelen

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Onder de post bankrekeningen is een Bedrijfsspaarrekening en een BedrijfsBonusrekening opgenomen. Het saldo op de
Bedrijfsspaarrekening bedraagt per 31 december 2015 € 1.374.763 en het saldo op de BedrijfsBonusrekening bedraagt per 31
december 2015 € 1.078.2853.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
7. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

227
0
3.742.734
58.248

227
170.000
3.383.813
59.583

Totaal groepsvermogen

3.801.209

3.613.623

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Kapitaal

227

0

0

227

Totaal kapitaal

227

0

0

227

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Organisatieontwikkeling

170.000

-170.000

0

0

Totaal bestemmingsreserves

170.000

-170.000

0

0

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Reserve aanvaardbare kosten

3.383.813

358.921

0

3.742.734

Totaal bestemmingsfondsen

3.383.813

358.921

0

3.742.734

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Algemene reserves

59.583

-1.335

0

58.248

Totaal algemene en overige reserves

59.583

-1.335

0

58.248

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
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PASSIVA
8. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2015
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

Groot onderhoud
Jubileumuitkeringen
Persoonlijk budget levensfase
Eigen risico langdurig zieken
Reorganisatievoorziening

302.743
165.533
108.289
95.000
0

88.000
23.680
3.021
75.000
200.000

81.067
13.761
0
85.686
0

0
0
0
0
0

309.676
175.452
111.310
84.314
200.000

Totaal voorzieningen

671.565

389.701

180.514

0

880.752

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2015
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

155.000
725.752
200.000

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

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan banken

9.865.750

10.385.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9.865.750

10.385.000

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

10.904.250
0
519.250

11.423.500
0
519.250

Stand per 31 december

10.385.000

10.904.250

519.250

519.250

9.865.750

10.385.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

519.250
9.865.750
8.308.000

519.250
10.385.000
8.827.250

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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PASSIVA
10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

132.840
519.250
400.951
127.747
103.688
307.818
425.690

129.563
519.250
389.665
148.661
75.132
302.762
367.894

0
1.125

0
204

Nog te betalen kosten

62.417

94.178

Overige overlopende passiva:
Bewonersgelden

24.117

31.867

2.105.643

2.059.176

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden:
Rekening-courant Stichting De Bongerd
Rekening-courant Stichting Voorzieningen

Totaal overige kortlopende schulden

Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze 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 regelingen
Erfpachtovereenkomst
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 Bongerd
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.
Waarborgfonds voor de zorgsector
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 2015 € 311.550.
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.
ORT-vergoedingen over vakantiedagen
Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook
een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen
deze latente plicht ten dele. Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor OlmenEs. Het bestaan
van de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Binnen de branche is de omvang van de
eventuele verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar. Gezien de ontwikkelingen rond dit
"dossier" is OlmenEs van mening dat er geen gerechtvaardigde verwachting is dat er over de achterliggende jaren nog een
nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal plaatsvinden. Daarom is in de jaarrekening 2015
geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over voorgaande jaren.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

14.974.610
0
4.397.732

4.606.323
0
2.371.107

1.223.428
0
665.382

0
0
0

0
0
0

20.804.361
0
7.434.221

Boekwaarde per 1 januari 2015

10.576.878

2.235.216

558.046

0

0

13.370.140

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

115.240
440.497

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen
bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

77.470
234.912

€

192.710
0
793.413
0

118.004

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Totaal

0
0
0

0

0

89.073
1.000

0

0

90.073
0
89.073
1.000

-325.257

-234.912

-41.534

0

0

-601.703

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

15.089.850
0
4.838.229

4.606.323
0
2.606.019

1.210.825
0
694.313

0
0
0

0
0
0

20.906.998
0
8.138.561

Boekwaarde per 31 december 2015

10.251.621

2.000.304

516.512

0

0

12.768.437

2-5%

5,0%

40
10-20%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

90.073
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op
participanten en
op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Deelnemingen (deelnemingen)
€
€

Disagio /
boeterente
€

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

Boekwaarde per 1 januari 2015

231.835

37.314

Amortisatie (dis)agio
Vrijval vordering compensatieregeling

-11.076

Boekwaarde per 31 december 2015

Overige
vorderingen
€

0

220.759

41

18.662

€
269.149
0
-11.076
-18.652

-18.652
0

Totaal

0

239.421
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BIJLAGE
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Rabobank 20365 31-dec-10
Rabobank 21028 1-dec-11
Totaal

3.700.000
8.910.000

Resterende
Werke- Restschuld
Nieuwe
Restschuld
Aflossing
Restschuld looptijd in
lijke- 31 december leningen in
31 december
in 2015
over 5 jaar jaren eind
rente
2014
2015
2015
2015
%

25
24

hypothecaire
hypothecaire

4,35%
3,81%

€

€

€

3.108.000
7.796.250

0
0

148.000
371.250

10.904.250

0

519.250

42

€

€

2.960.000 2.368.000
7.425.000 5.940.000
10.385.000

Aflossingswijze

8.308.000

Aflossing 2016

Gestelde
zekerheden

€
20
20

lineair
lineair

148.000 WfZ borging
371.250 WfZ borging
519.250
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BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg voorgaand boekjaar
Opbrengsten Wmo GGZ-C
Opbrengsten Wmo Dagbesteding
Overige zorgprestaties

12.078.756
50.764
193.618
18.026
48.360

12.098.456
-1.624
0
0
47.866

Totaal

12.389.524

12.144.698

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

3.316

41.869

Totaal

3.316

41.869

2015
€

2014
€

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- Werkzaamheden t.b.v. derden
- Maaltijden
- Huren

132.011
1.004
54.015

122.599
570
49.169

Totaal

187.030

172.338

2015
€

2014
€

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

6.958.195
1.165.145
584.523

6.835.823
1.164.475
597.533

534.642
200.000
9.442.505
77.399

472.446
0
9.070.277
97.925

Totaal personeelskosten

9.519.904

9.168.202

193

190

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
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LASTEN
15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- boekresultaat verkoop materiële vaste activa
- doorberekende afschrijvingen

792.413
1.000
0

824.836
-1.023
0

Totaal afschrijvingen

793.413

823.813

2015
€

2014
€

498.634
496.414
89.566
456.739
90.680

489.834
480.075
90.303
441.292
79.124

1.632.033

1.580.628

2015
€

2014
€

Rentebaten

15.118

19.681

Subtotaal financiële baten

15.118

19.681

Rentelasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

-443.400
-18.652

-464.534
-18.652

Subtotaal financiële lasten

-462.052

-483.186

Totaal financiële baten en lasten

-446.934

-463.505

16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Totaal overige bedrijfskosten

17. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1
2
3
4
5

Naam
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

R.H. de Breij
Dir./bestuurder
1-sep-14
n.v.t.
100,00%

J. van der Haar
B.F.M. Kuijf
Voorzitter RvT Lid RvT/voorzitter
13-dec-07
1-mrt-10
16-dec-15
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

F. Hijlkema
Lid RvT
7-dec-09
n.v.t.
n.v.t.

99.885
0
99.885
0

5.881
0
5.881
0

4.048
0
4.048
0

3.240
0
3.240
0

10.363

0

0

0

0

0

0

0

110.248

5.881

4.048

3.240

40.560
D

11.550

5.250

2.800

V.J. Eerens
Lid RvT
1-nov-11
n.v.t.
n.v.t.

C.W. van
Heek-van
Tellingen
Lid RvT
10-sep-12
n.v.t.
n.v.t.

J.T. Benjamin
Lid RvT
16-dec-15
n.v.t.
n.v.t.

1.694
0
1.694
0

3.920
0
3.920
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

1.694

3.920

0

11
12

2.800
D

3.500

0

2015
€

2014
€

110.248

101.212

18.783

25.900

6
7
8
9
10

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beloning 2014
Bezoldigingsklasse zorginstelling

Naam
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)

Beloning 2014
Bezoldigingsklasse zorginstelling

Totaal bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten en andere
uitkeringen voor de gezamenlijke bestuurders.
Totaal bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten en andere
uitkeringen voor de gezamenlijke toezichthouders.

De Raad van Toezicht heeft Stichting OlmenEs ingedeeld in klasse D in de Regeling zorg- en welzijnssector binnen de WNT, met een
bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 129.591. Dit maximum wordt niet overschreden.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 19.439 en voor de overige leden van
de Raad van Toezicht € 12.959. Deze maxima worden niet overschreden.
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Honoraria accountant

2015
€

2014
€

28.190
1.374
0
419

17.022
1.400
513
0

29.983

18.935

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1
2

12.734.650
239.421
12.974.071

13.330.720
269.149
13.599.869

3
4
5
6

52.176
833.573
162.673
2.520.881
3.569.303

54.242
856.350
148.172
1.964.125
3.022.889

16.543.374

16.622.758

31-dec-15
€

31-dec-14
€

227
0
3.742.734
3.742.961

227
170.000
3.383.813
3.554.040

ACTIVA

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

817.339

619.497

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

9

9.865.750

10.385.000

10

2.117.324

2.064.221

16.543.374

16.622.758

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

11

12.389.524

12.144.698

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

12

3.316

41.869

Overige bedrijfsopbrengsten

13

133.015

117.592

12.525.855

12.304.159

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

9.519.904

9.168.202

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

786.301

816.701

Overige bedrijfskosten

16

1.583.526

1.530.323

Som der bedrijfslasten

11.889.731

11.515.226

BEDRIJFSRESULTAAT

636.124

788.933

-447.203

-463.776

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

188.921

325.157

RESULTAAT BOEKJAAR

188.921

325.157

2015
€

2014
€

-170.000
358.921
188.921

120.000
205.157
325.157

Financiële baten en lasten

17

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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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-15
€

31-dec-14
€

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

10.217.834
2.000.304
516.512

10.537.459
2.235.215
558.046

Totaal materiële vaste activa

12.734.650

13.330.720

2015
€

2014
€

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

13.330.720
192.711
787.781
1.000

13.924.849
227.117
819.204
2.042

Boekwaarde per 31 december

12.734.650

13.330.720

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.13.

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Disagio borging WfZ / boeterente
Vordering op grond van compensatieregeling

220.759
18.662

231.835
37.314

Totaal financiële vaste activa

239.421

269.149

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari

269.149

298.877

Amortisatie (dis)agio
Vrijval vordering compensatieregeling

-11.076
-18.652

-11.076
-18.652

Boekwaarde per 31 december

239.421

269.149

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.14.
Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 18.652 een looptijd korter dan 1 jaar.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kantoorartikelen
Voedingsmiddelen
Winkel

15.750
21.596
14.830

19.548
20.333
14.361

Totaal voorraden

52.176

54.242

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz
2013
€

2014
€

0

856.350

170
-170
0

50.594
-906.944
-856.350

833.573

833.573
50.764
-907.114
-22.777

Saldo per 31 december

0

0

833.573

833.573

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

a

Saldo per 1 januari

2015
€

856.350
833.573

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

totaal
€

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Af: overige ontvangsten
Totaal financieringsverschil
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31-dec-15
€

31-dec-14
€

833.573
0
833.573

856.350
0
856.350

2015
€

2014
€

12.078.756
11.245.183
0

12.098.456
11.241.986
120

833.573

856.350

Stichting OlmenEs

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
5. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Vorderingen op debiteuren

47.521

16.401

1.255

1.160

Vooruitbetaalde bedragen

62.695

59.545

Nog te ontvangen bedragen

51.202

71.066

162.673

148.172

De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten

2.511.045
2.266
7.570

1.955.448
8.677
0

Totaal liquide middelen

2.520.881

1.964.125

Overige vorderingen:
Rekening-courant Stichting Natuurbegraafplaats

Totaal debiteuren en overige vorderingen

6. Liquide middelen

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Onder de post bankrekeningen is een Bedrijfsspaarrekening en een BedrijfsBonusrekening opgenomen. Het saldo op de
Bedrijfsspaarrekening bedraagt per 31 december 2015 € 1.315.074 en het saldo op de BedrijfsBonusrekening bedraagt per 31
december 2015 € 1.078.2853.

51

Stichting OlmenEs

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

227
0
3.742.734

227
170.000
3.383.813

Totaal eigen vermogen

3.742.961

3.554.040

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Kapitaal

227

0

0

227

Totaal kapitaal

227

0

0

227

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Organisatieontwikkeling

170.000

-170.000

0

0

Totaal bestemmingsreserves

170.000

-170.000

0

0

Saldo per
1-jan-2015
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Reserve aanvaardbare kosten

3.383.813

358.921

0

3.742.734

Totaal bestemmingsfondsen

3.383.813

358.921

0

3.742.734

De specificatie is als volgt :

Eigen
vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

3.742.961

358.921

55.248

-1.335

3.798.209

357.586

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2015
en resultaat over 2015

Stichting De Bongerd
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
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PASSIVA
8. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2015
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

Groot onderhoud
Jubileumuitkeringen
Persoonlijk budget levensfase
Eigen risico langdurig zieken
Reorganisatievoorziening

250.675
165.533
108.289
95.000
0

72.000
23.680
3.021
75.000
200.000

76.412
13.761
0
85.686
0

0
0
0
0
0

246.263
175.452
111.310
84.314
200.000

Totaal voorzieningen

619.497

373.701

175.859

0

817.339

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2015
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

155.000
662.339
200.000

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

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan banken

9.865.750

10.385.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9.865.750

10.385.000

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

10.904.250
0
519.250

11.423.500
0
519.250

Stand per 31 december

10.385.000

10.904.250

519.250

519.250

9.865.750

10.385.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

519.250
9.865.750
8.308.000

519.250
10.385.000
8.827.250

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

132.840
519.250
400.951
127.747
103.688
307.818
425.690

129.563
519.250
389.665
148.661
75.132
302.762
367.894

Overige schulden:
Rekening-courant Stichting De Bongerd
Rekening-courant Stichting Voorzieningen

14.082
1.125

9.055
204

Nog te betalen kosten

60.015

90.168

Overige overlopende passiva:
Bewonersgelden

24.118

31.867

2.117.324

2.064.221

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

Totaal overige kortlopende schulden

Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze 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 regelingen
Erfpachtovereenkomst
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 Bongerd
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.
Bewonershuisvesting Boslaan, Appelscha
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 2016 bedraagt op jaarbasis € 7.700 per woonruimte.
Waarborgfonds voor de zorgsector
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 2015 € 311.550.
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.
ORT-vergoedingen over vakantiedagen
Binnen de zorg- en welzijnssector is sprake van een latente plicht om aan medewerkers die stelselmatig onregelmatig werken, ook
een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen
deze latente plicht ten dele. Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor OlmenEs. Het bestaan
van de eventuele verplichting en de periode van terugwerkende kracht is onzeker. Binnen de branche is de omvang van de
eventuele verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar. Gezien de ontwikkelingen rond dit
"dossier" is OlmenEs van mening dat er geen gerechtvaardigde verwachting is dat er over de achterliggende jaren nog een
nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal plaatsvinden. Daarom is in de jaarrekening 2015
geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien over voorgaande jaren.
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5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

14.850.638
0
4.313.179

4.606.323
0
2.371.107

1.223.428
0
665.382

0
0
0

0
0
0

20.680.388
0
7.349.668

Boekwaarde per 1 januari 2015

10.537.459

2.235.216

558.046

0

0

13.330.720

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

115.240
434.865

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen
bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

77.470
234.912

€

192.710
0
787.781
0

118.004

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Totaal

0
0
0

0

0

89.073
1.000

0

0

90.073
0
89.073
1.000

-319.625

-234.912

-41.534

0

0

-596.071

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

14.965.878
0
4.748.044

4.606.323
0
2.606.019

1.210.825
0
694.313

0
0
0

0
0
0

20.783.025
0
8.048.376

Boekwaarde per 31 december 2015

10.217.834

2.000.304

516.512

0

0

12.734.649

2-5%

5,0%

10-20%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

90.073
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€
Boekwaarde per 1 januari 2015

-

Overige
deelnemingen
€
-

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

Vorderingen op
participanten en
op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
(overige
deelnemingen)
€

-

-

Amortisatie (dis)agio
Vrijval vordering compensatieregeling
Boekwaarde per 31 december 2015

Disagio /
boeterente
€

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

231.835

37.314

Overige
vorderingen
€
-

-11.076
-18.652

-18.652
0

0

0
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220.759

18.662

€
269.149

-11.076

0

Totaal

0

239.421
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BIJLAGE
5.1.15 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 (enkelvoudig)

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Rabobank 20365
Rabobank 21028
Totaal

31-dec-10
1-dec-11

3.700.000
8.910.000

Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2014
2015
%

25
24

hypothecaire
hypothecaire

4,35%
3,81%

€

Resterende
Restschuld
Aflossing
Restschuld looptijd in
31 december
in 2015
over 5 jaar jaren eind
2015
2015

€

€

3.108.000
7.796.250

0
0

148.000
371.250

10.904.250

0

519.250
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€

€

2.960.000 2.368.000
7.425.000 5.940.000
10.385.000

Aflossingswijze

8.308.000

Aflossing 2016

Gestelde
zekerheden

€
20
20

lineair
lineair

148.000 WfZ borging
371.250 WfZ borging
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:

2015
€

2014
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg voorgaand boekjaar
Opbrengsten Wmo GGZ-C
Opbrengsten Wmo Dagbesteding
Overige zorgprestaties

12.078.756
50.764
193.618
18.026
48.360

12.098.456
-1.624
0
0
47.866

Totaal

12.389.524

12.144.698

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

3.316

41.869

Totaal

3.316

41.869

2015
€

2014
€

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- Werkzaamheden t.b.v. derden
- Maaltijden

132.011
1.004

117.022
570

Totaal

133.015

117.592

2015
€

2014
€

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

6.958.195
1.165.145
584.523

6.835.823
1.164.475
597.533

534.642
200.000
9.442.505
77.399

472.446
0
9.070.277
97.925

Totaal personeelskosten

9.519.904

9.168.202

193

190

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
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LASTEN
15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- boekresultaat verkoop materiële vaste activa
- doorberekende afschrijvingen

786.781
1.000
-1.480

819.204
-1.023
-1.480

Totaal afschrijvingen

786.301

816.701

2015
€

2014
€

498.634
495.106
89.566
439.608
60.612

489.834
478.825
89.835
415.668
56.161

1.583.526

1.530.323

2015
€

2014
€

Rentebaten

14.849

19.410

Subtotaal financiële baten

14.849

19.410

Rentelasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

-443.400
-18.652

-464.534
-18.652

-462.052

-483.186

Totaal financiële baten en lasten

-447.203

-463.776

16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Totaal overige bedrijfskosten

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

60

Stichting OlmenEs

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting OlmenEs

5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting OlmenEs heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering
van 11 mei 2016.
De raad van toezicht van de Stichting OlmenEs heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering
van 11 mei 2016.
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
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
5.2.6. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Dhr. R.H. de Brey

11-5-2016

W.G.
Dhr. B.F.M. Kuijf (toezichthouder/voorzitter)

11-5-2016

W.G.
Mevrouw F. Hijlkema (toezichthouder)

11-5-2016

W.G.
Mevrouw V.J. Eerens (toezichthouder)

11-5-2016

W.G.
Mevr. C.W. van Heek - van Tellingen (toezichthouder)

11-5-2016

W.G.
Dhr. J.T. Benjamin (toezichthouder)

11-5-2016
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