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Leeswijzer: 

In een zestal hoofdstukken doen we verslag van onze belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar en 

op het gevoerde beleid. Verder kunt u lezen over de doelstellingen en ambities voor de komende 

periode. 

De hoofdstukken worden afgewisseld met kaders waarin we de voorzitters van de Cliëntenraad en 

Ondernemingsraad laten reflecteren op 2017 en kaders waarin we een aantal hoogtepunten uit het 

afgelopen jaar de revue laten passeren. 
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1 Voorwoord 

Stichting Lelie Zorggroep (hierna: Lelie zorggroep) heeft de afgelopen jaren een moeilijke periode 

doorgemaakt. Het jaar 2017 was het jaar waarin de bedrijfsvoering dankzij de extra middelen vanuit de 

overheid stabiliseerde en de kwaliteit van zorg op orde kwam. Dit was voor de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, toen nog IGZ) reden om het verscherpt toezicht op de kwaliteit van zorg 

op te heffen in de zomer van 2017. De besturingsfilosofie is vernieuwd en de organisatiestructuur is 

hierop aangepast. Hierover later meer in het jaarverslag.   

 

In dit jaardocument leggen wij verantwoording af over onze besluiten en keuzes en presenteren wij 

onze resultaten. Fors is de afgelopen jaren ingegrepen in de bedrijfsvoering en gestuurd op de kwaliteit 

van zorg- en dienstverlening. Dat is grotendeels gelukt. Het herstel wordt zichtbaar in de resultaten, 

zowel financieel als kwalitatief. Naast noodzakelijke ombuigingen is er ook gewerkt aan verbinding en de 

bedrijfscultuur. Er is een programma op leiderschap en identiteit voorbereid, waarmee we in 2018 onze 

medewerkers verder willen verbinden aan de missie en visie van de organisatie.  

 

De samenwerking met relevante stakeholders is in 2017 goed verlopen. Lelie zorggroep heeft in 

Rotterdam middels een strategisch convenant ‘Samen Sterk 010’ de handen ineengeslagen met het 

ministerie van VWS, zorgkantoor Zilveren Kruis, de gemeente Rotterdam en de andere drie grote 

ouderenzorgorganisaties om de kwaliteit van verpleegzorg in Rotterdam structureel op een hoger 

niveau te tillen. Hiervoor is een meerjarige subsidie beschikbaar gesteld. Onder het motto ‘alleen ga je 

sneller, samen kom je verder’ worden de grote vraagstukken van arbeidsmarkt, vastgoed en organisatie 

van (keten)zorg gezamenlijk opgepakt.  

 

In nauwe samenspraak met het managementteam en de medezeggenschap is richting gegeven aan de 

organisatie. Hierin is de leiding van de organisatie volledig gesteund en ondersteund door de 

Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Een compliment voor alle betrokkenen is hier op zijn 

plaats. Voornamelijk een groot compliment aan al onze medewerkers die er uiteindelijk voor gezorgd 

hebben dat verbeterslagen zijn gemaakt en het financiële resultaat over 2017 positief is.  

 

Dit verslag laat zien hoe Lelie zorggroep in alle dynamiek vorm heeft gegeven aan haar opdracht, 

namelijk verantwoorde en liefdevolle zorg leveren, vanuit haar christelijke bewogenheid, voor iedereen 

die een beroep op ons doet. 

 

Hendrik Jan van den Berg 

Bestuurder  
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2 Profiel van de organisatie 

 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Lelie Zorggroep 

Adres Wormerhoek 14-G 

Postcode 2905 TX 

Plaats Capelle aan den IJssel 

Telefoonnummer (0900) 224 47 77 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  24486069 

E-mailadres info@leliezorggroep.nl  

Internetpagina www.leliezorggroep.nl 

 

2.2 Juridische structuur beperkt aangepast in 2017 

Lelie zorggroep is ontstaan na een bestuurlijke fusie van een aantal zorgorganisaties. In 2016 is de 

juridische structuur gewijzigd. De verschillende rechtspersonen binnen de bestuurlijke fusie werden 

juridisch gefuseerd. In 2016 was Lelie zorggroep één juridische entiteit, met daarbinnen de divisies Lelie 

zorggroep wonen, zorg en welzijn, Agathos thuiszorg en Curadomi. Per 1 juli 2017 zijn alle aandelen van 

Thuis in Zorg B.V. verworven. De besloten vennootschap is nu onderdeel van Lelie zorggroep. De 

activiteiten zijn in zijn geheel overgeheveld naar Lelie zorggroep. Per ultimo verslagjaar was de 

vennootschap nagenoeg leeg en werden hier geen activiteiten meer in uitgevoerd. Lelie zorggroep is 

statutair gevestigd in Rotterdam, het hoofdkantoor staat in Capelle aan den IJssel. Lelie zorggroep werkt 

met een raad van toezicht en een raad van bestuur. Er is een tweehoofdige raad van bestuur en een 

raad van toezicht die uit vijf leden bestaat. De tweede positie in de raad van bestuur was in 2017 tijdelijk 

vacant. Per 1 mei 2018 treedt Joost Zielstra toe in de raad van bestuur. De leden van de raad van 

bestuur zijn beiden volledig bevoegd. De raad van bestuur legt verantwoording af over het gevoerde 

beleid aan de raad van toezicht. Lelie zorggroep beschikt over één WTZi-toelating. Vanuit deze toelating 

wordt de zorgverlening in het gehele werkgebied in meerdere zorgkantoorregio’s bekostigd. Tevens 

wordt vanuit deze ene WTZi-toelating zorg verleend ten behoeve van zorgverzekeraars en gemeentes. 

 

2.3 Organisatiestructuur toekomstbestendig heringericht 

In 2017 richtten wij de organisatiestructuur van Lelie zorggroep opnieuw in om klaar te zijn voor de 

toekomst. Wij schreven hiervoor het plan Ruimte voor nieuw. Ruimte is nodig omdat zowel in financiële 

zin als in psychologisch opzicht er geen ruimte meer aanwezig was in de organisatie voor professionele 

doorontwikkeling. Nieuw is nodig omdat de werkprocessen en de ondersteuning daarvan verouderd 
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waren en doorontwikkeling nodig hadden. Ruimte voor Nieuw is geschreven vanuit een heldere visie op 

organisaties en de aansturing hiervan. Verantwoordelijkheid mag nooit vacant zijn in de organisatie en 

moet dus belegd zijn bij een functionaris. Deze functionarissen zijn benoemd op alle niveaus. 

Tegelijkertijd moeten verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd worden. Om die 

reden is er voor gekozen om de eerstelijns managementlaag te versterken (dus uit te breiden), de 

tweedelijns management te verzwaren en de directies af te schaffen. De effectuering hiervan is vrijwel 

gereed.  

Na jaren waarin de focus lag op ondernemerschap en groei, wil Lelie zorggroep zich meer gaan richten 

op het zorgproces en de kwaliteit van zorg. De zorg moet zo goed mogelijk ondersteund worden en onze 

organisatie moet daarop ingericht zijn. Ruimte voor nieuw werd onderverdeeld in drie delen: het 

onderdeel wonen met zorg (gericht op de intramurale zorgverlening), het onderdeel zorg thuis (gericht 

op de extramurale zorgverlening) en het onderdeel serviceorganisatie. Lelie zorggroep heeft ervoor 

gekozen vanaf de jaarrekening 2017 de segmentering in de jaarrekening los te laten. Dit omdat de 

uitdrukkelijke wens is om de organisatieonderdelen meer met elkaar te laten samenwerken en te 

integreren. Vandaar ook het verder vormgeven van de service organisatie  die reeds in 2015 gevormd is. 

Mede gezien het ontbreken van een expliciete eis tot segmentering is deze keuze vanaf dit boekjaar 

gemaakt.  

 

2.3.1 Ruimte voor nieuw Wonen met zorg 

Binnen het domein Wonen met zorg richten we ons op zoveel mogelijk verbinding tussen zorg en 

welzijn, behandeling en de zoektocht naar wat de cliënt belangrijk vindt. Om dit op elke locatie zo goed 

mogelijk door te voeren, is elke locatie onder leiding gesteld van een manager wonen zorg en welzijn. 

Deze manager is verantwoordelijk voor de integrale aansturing en samenwerking van alle disciplines op 

de locatie. Wel is besloten dat de behandeldienst en het facilitair bedrijf een eigen manager houden. De 

kleine woonzorglocaties Vellerveste, Huize Nieuwoord en het in najaar 2017 geopende Prinsessenhof 

zijn ook onder het domein Wonen met zorg geschaard, zodat zij kunnen profiteren van de kennis en 

kunde die wordt opgedaan in de grotere Rotterdamse verpleeghuizen. Binnen het domein wordt 

gewerkt aan professionalisering van het primaire proces en de ondersteuning daarvan. Onderdelen van 

de nieuwe strategie zijn het werken met zorgpaden, de introductie van een nieuw ECD en het werken 

met vaste doelgroepen op de locaties.  

 

2.3.2 Ruimte voor nieuw Zorg Thuis 

Zorg moet steeds meer aansluiten bij lokale ontwikkelingen. Daarom is besloten in Ruimte voor nieuw 

om onze activiteiten binnen de thuiszorg regionaal te organiseren. Een belangrijk uitgangspunt is dat de 
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zorg en hulpverlening in het team zo dichtbij als mogelijk, wordt aangestuurd. Dat betekent dat elk team 

een meewerkend teamcoördinator krijgt, die meewerkt in de zorg en daarnaast het team aanstuurt. 

Deze teamcoördinator zit midden in het team en kan hierdoor meer aandacht geven aan de 

medewerkers, maar ook aan zaken als kwaliteit van zorg en dossiervoering. De teamcoördinator 

ontvangt ondersteuning van een regioadviseur en innovatieadviseurs voor de gebieden V&V, IAH en 

HbH, die ons helpen onze zorg te blijven ontwikkelen. De teamcoördinatoren vallen onder directe 

aansturing van de regiomanagers. De gekozen regio’s zijn:  

• Noord-Nederland wat de Veluwe, Overijssel, Flevoland en Drenthe bestrijkt; 

• Midden-Nederland wat de Utrechtse Heuvelrug en de Betuwe bestrijkt; 

• Regio Groene Hart van Zuid-Holland (inclusief de Drechtsteden);  

• Regio Rotterdam en Katwijk;  

• Regio Zuid-West Nederland, wat onze activiteiten in Zeeland bestrijkt.  

 

Naast de structuur elementen is binnen het domein Zorg Thuis gewerkt aan het opnieuw vormgeven van 

het primaire proces. Het papieren dossier is vervangen door het elektronische dossier. Per regio wordt 

het kwaliteitsbeleid vormgegeven met centrale ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan het 

opleidingsproces, het proces rondom de meldingen (melding incident cliënt (mic) en melding incident 

medewerker (mim)) en de opvolging daarvan en de regionale ketenintegratie.  

2.3.3 Ruimte voor nieuw Service organisatie 

Om de veranderingen in Zorg thuis en Wonen met zorg zoveel mogelijk te faciliteren, heeft ook de 

Service organisatie een plan Ruimte voor nieuw geschreven. De doelstelling is meerledig. Ten eerste 

moet het voor alle medewerkers in het primaire proces duidelijk zijn voor welke vraag ze bij welke 

afdeling moeten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende onderdelen van de service 

organisatie de ondersteuning op elkaar afstemmen. Ten derde is krimp van overhead nodig om alle 

intensiveringen in het primaire proces te kunnen bekostigen. Om dit te bereiken, werken de afdelingen 

binnen de Service organisatie samen aan de volgende programma’s: 

 

• Samen sterk in de zorg: hierin ondersteunen we medewerkers in het primair proces om de 

kwaliteit van zorg en de aantoonbaarheid van de geleverde zorg te verbeteren. 

• Samen sterk voor een krachtige medewerker: hierbij investeren we in onze huidige 

medewerkers en richten we ons op het werven van nieuwe medewerkers. 

• Samen sterk voor een slagvaardige organisatie: hierbij letten we erop dat de zaken die we 

afspreken binnen en buiten Lelie zorggroep ook worden gedaan. 
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Eind 2018 moet de nieuwe manier van werken geïmplementeerd zijn. 

 

2.3.4 Inrichting organisatie aangepast op Ruimte voor nieuw 

In de voorgaande paragrafen is beschreven welke ontwikkelingen de organisatie en de verschillende 

organisatie-onderdelen doormaken. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het organogram van de 

organisatie en de daarbij behorende benoemingen. Zie onderstaande figuur voor het organogram op 

hoofdlijnen, zoals deze ultimo 2017 was vormgegeven.  

 

 

Het dagelijks toezicht wordt vormgegeven door de raad van toezicht. Hun verslag is elders in dit 

document opgenomen. Voor een wederzijds goed begrip van het toezicht en de verschillende rollen zijn 

reglementen voor de raad van toezicht en de raad van bestuur opgesteld. De medezeggenschap voor 

cliënten en medewerkers is binnen Lelie zorggroep georganiseerd in de regio´s en op concernniveau. Op 

concernniveau is sprake van een centrale cliëntenraad en een centrale ondernemingsraad, die zijn 

samengesteld uit leden van de betreffende raden of onderdeelcommissies van de werkmaatschappijen. 



    Jaarverslag 2017 

Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

  Pagina 10 van 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4 Identiteit verankerd in de organisatie  

Lelie zorggroep bestaat uit drie divisies (Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn) 

die in identiteit van elkaar verschillen. Dit heeft zijn oorsprong in de ontstaansgeschiedenis per divisie, 

maar ook in de doelgroep. Binnen Lelie zorggroep respecteren wij de identiteitsverschillen. Sterker nog 

Lelie zorggroep bestaat om de verschillende merken te faciliteren en te voeden. De merken versterken 

elkaar onderling. Lelie zorggroep ziet de christelijke identiteit als levensader en de bron en motivatie van 

haar bestaan. In 2017 is op basis van gesprekken met medewerkers het boekje ‘Omdat zorg verbindt’ 

verschenen. Hierin wordt beschreven dat Lelie zorggroep als moederorganisatie de drie divisies 

ondersteunt, faciliteert en toerust. Binnen die divisies krijgt de identiteit vorm in de praktijk van onze 

zorg- en hulpverlening, zo dicht mogelijk bij de cliënt. Lelie zorggroep fungeert als steel die voeding 

geeft aan de bloemen die ieder bloeien in hun eigen kleur. De kern van de verandering in visie: Lelie 

zorggroep is géén grootschalige eenheid waarin uiteindelijk alle divisies en alle teams dezelfde ‘kleur’ 

krijgen. We willen een organisatie zijn die eenheid combineert met eigenheid. Anders gezegd: we 

kunnen verschillend zijn en denken en toch samen Lelie zorggroep zijn.  

2.4.1 Divisieraden ontwikkelen de identiteit van de divisies 

In de zomer van 2017 is voor elke divisie een divisieraad geïnstalleerd. Deze divisieraden bestaan uit 

medewerkers van de verschillende divisies. De divisieraden is allereerst gevraagd advies uit te brengen 

over ‘Omdat zorg verbindt’ en krijgen daarbij de opdracht hierover met de achterban het gesprek te 

voeren en te verwoorden wat de kleur van hun divisie bepaalt. In 2018 zal dit proces worden afgerond 

en vertaald naar communicatiemiddelen die het zowel medewerkers als cliënten duidelijkheid 

verschaffen over onze missie, visie en kernwaarden. 

 

2.5 Kerngegevens 

2.5.1 Kernactiviteiten ongewijzigd 

Lelie zorggroep verleent intramurale en extramurale zorg aan cliënten. Dit betreft zorgverlening in 

verpleeghuizen en in de thuissituatie. De thuiszorg betreft langdurige zorg, wijkverpleging, begeleiding, hulp 

bij huishouden en jeugdzorg. Twee verpleeghuizen hebben een bijzondere doelgroep, namelijk Korsakov-

cliënten (Slingedael) en palliatieve cliënten (Pniël/hospice De Regenboog). Lelie zorggroep wonen, zorg en 

welzijn heeft in totaal 637 intramurale plaatsen verdeeld over 82 ELV, 36 GRZ, 65 verzorgingshuisplaatsen en 

454 verpleeghuisplaatsen (somatiek en PG). Daarnaast beschikt Lelie zorggroep over 45 VPT plaatsen in 

kleinschalige woonvoorzieningen. Tevens wordt VPT geleverd op een variabel aantal plaatsen rondom 

intramurale locaties.  
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Naast de zorg-in-natura biedt Lelie zorggroep haar zorg ook aan op basis van persoonsgebonden 

budgetten en op particuliere basis. De zorg wordt verleend door eigen medewerkers en door personeel 

van zorgpartners. Voor alle zorgverlening geldt dat Lelie zorggroep verantwoordelijk is voor de kwaliteit 

van zorg. Onderstaand is een nadere detaillering van de geleverde zorg weergegeven. In de toelichting 

daaropvolgend wordt nader ingegaan op de geleverde zorg door de onderscheiden merken.  

 

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Productie en personeel verpleging, verzorging en thuiszorg (exclusief WMO, jeugdgezondheidszorg en 

kraamzorg):  

Kerngegevens Aantal 

Cliënten per einde verslagjaar  

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP 514 

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) 148 

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op 

basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) 

5.227 

Capaciteit  

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief 

vroegere gezinsvervangende tehuizen 

682 

Productie gedurende het verslagjaar  

Aantal dagen zorg met verblijf  204.244 

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 62.130 

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband 

(BGG)  

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie 

Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) 

7.594 

905.421 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.965 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.619,69 

 

2.5.2 Werkgebieden 

Het werkgebied van de organisatie kan als volgt worden weergegeven:  

• Voor de intramurale zorg wordt zorg verleend in 8 verpleeghuizen in Rotterdam en omstreken;  
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• Voor de extramurale zorg is een brede landelijke dekking aanwezig. In bijgaand overzicht is de 

omvang van dit werkgebied weergegeven. De aansturing van dit uitgebreide gebied is 

vormgegeven door middel van de eerder genoemde regio’s.  

 

2.6 Samenwerkingsrelaties 

Lelie zorggroep heeft veel stakeholders. Ten eerste zijn er de vele duizenden cliënten, die zich aan de 

zorg van Lelie zorggroep hebben toevertrouwd. Daarnaast zijn er de circa drieduizend medewerkers. Na 

de cliënten en medewerkers komen de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in 

beeld. Daarnaast zijn er de divisieraden, als hierboven toegelicht.  

Bij de cirkel rondom cliënten en medewerkers behoren ook de mantelzorgers en vrijwilligers, die 

betrokken zijn bij de zorgrelatie. Zowel voor de zorgverlening in de verpleeghuizen als in de thuiszorg 

wordt een (steeds groter) beroep gedaan op de mantelzorgers en vrijwilligers. Lelie zorggroep heeft al 

enkele jaren een actief beleid rondom de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.  

In een nog wijder getrokken cirkel rondom cliënten en medewerkers bevinden zich de financiers van de 

zorgverlening. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn de belangrijkste categorieën. Verder 

in het spectrum zijn de samenwerkingspartners te onderscheiden zoals de ziekenhuizen, 

woningcorporaties, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 
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branchevereniging ActiZ en vele andere partijen. Daarnaast is de organisatie lid van onder andere de 

Federatie Opvang, ConForte, Samenwerking Christelijke Jeugdzorg, Samen 010 en Soft Tulip. Voor een 

gedetailleerd overzicht van onze belanghebbenden verwijzen wij u naar onze website 

http://www.leliezorggroep.nl/samenwerking. 
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Thuis in zorg wordt onderdeel van Lelie zorggroep 

 

 
De Rotterdamse thuiszorgaanbieder Thuis in Zorg werd in juli 2017 onderdeel van Lelie zorggroep. Na 

jaren van samenwerken tussen het Kralingse thuiszorgbedrijf en Lelie zorggroep was het goed te zien 

dat, toen de eigenaar met pensioen wilde, in Lelie zorggroep een betrouwbare organisatie werd 

gevonden. 

 

Lelie zorggroep was ook een logische keuze omdat Thuis in Zorg in een ander segment van de bevolking 

werkzaam is dat aanvullend is op het productportfolio van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep is al 

jarenlang een goede bekende in Kralingen en omgeving met het verpleeghuis Pniël waar diverse andere 

vormen van zorg wordt geboden aan de wijk.  

 

Cliëntrelatie centraal 

 

De medewerkers van Thuis in Zorg behielden allemaal hun baan. Als Lelie zorggroep vinden we het 

belangrijk dat medewerkers hun eigen cliënten houden en met de voor hen vertrouwde collega’s 

kunnen blijven werken. Dat betekent dat de veranderingen voor cliënten ook zo min mogelijk zullen zijn 

geweest.  

 

“Logische stap” 

 

De overname was voor Lelie zorggroep een logische stap. Thuis in Zorg is al jaren een gewaardeerde 

zorgpartner van Lelie zorggroep. De onderlinge samenwerking is altijd goed geweest. Vanuit die 

achtergrond wilden we de activiteiten van Thuis in Zorg graag bij Lelie zorggroep voort zetten. Dit helpt 

ons om het thuiszorgaanbod in Kralingen en omgeving en de aansluiting met onze overige activiteiten in 

de wijk, zoals de zorgbedden in de wijk in samenwerking met de huisartsen, nog verder te verbeteren. 

Na een aantal weken hard werken door de medewerkers van Thuis in Zorg en de service organisatie van 

Lelie zorggroep, konden we aan het eind van 2017 met trots vaststellen dat vrijwel alle integratie 

werkzaamheden goed waren gelukt.  
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Interview Marijke van Zuilen, voorzitter Ondernemingsraad 

“OR denkt graag proactief mee met de organisatie” 

 

Minstens twaalf uur per week zet Marijke van Zuilen, vrijwilligerscoördinator op locatie Siloam, zich in 

voor het belang van haar collega’s als voorzitter van de Ondernemingsraad. De plannen Ruimte voor 

Nieuw vroegen veel van haar tijd in 2017. In 2018 wil ze met de OR een meer proactieve rol pakken.  

 

Wat was 2017 voor jaar voor de OR? 

“Het jaar begon direct druk voor ons. We waren betrokken bij de 

sluiting van locatie De Koningshof. Dat maakt toch wel de meeste 

indruk in een jaar, omdat het heel concreet over de baan en het leven 

van je collega’s gaat. We proberen daarin oog te hebben voor hun 

persoonlijk belang, maar tegelijk het belang van de organisatie als 

geheel uit te leggen. Daarnaast mochten we ons advies geven over de 

plannen Ruimte voor nieuw, waarin het ging over een verandering van 

de organisatie van de verpleeghuislocaties van Lelie zorggroep. Later in 

het jaar volgden de plannen Ruimte voor nieuw voor de thuiszorg en de 

serviceorganisatie. Dus vooral met Ruimte voor Nieuw zijn we wel druk geweest.” 

 

Hoe stonden jullie tegenover die plannen? 

“De beweging was begrijpelijk en noodzakelijk. Op veel punten betekende Ruimte voor Nieuw ook wel 

weer een terugkeer naar het oude. Dat hielp ons ook om lessen te trekken uit het verleden en op basis 

daarvan onze adviezen uit te brengen. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat we geen fouten uit het 

verleden herhalen, maar de organisatie nu in een keer goed neerzetten.” 

 

Is er wat met jullie adviezen gedaan? 

“Zeker. Van onze 21 adviezen voor de plannen voor de verpleeghuiszorg zijn er bijvoorbeeld negentien 

overgenomen. Dat ging bijvoorbeeld over de positie van welzijnswerk en dagbesteding in de plannen. 

Ook hebben we gezegd dat er een goed scholingsplan moet zijn om de veranderingen te borgen. En voor 

de thuiszorg hebben we ook inspraak gehad in alle regioplannen. Bij een van de regio’s mochten we 

zelfs meelezen voordat het werd ingediend als adviesaanvraag. Dat zouden we graag veel vaker zien.” 

 

Waarom? 

Het afgelopen jaar hebben we met de raad van bestuur gesproken over onze visie op medezeggenschap. 

Daarin concludeerden we dat je als ondernemingsraad veel sneller en efficiënter mee kunt denken over 
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plannen als je bij de formulering ervan al mee mag denken. Achteraf repareren via officiële adviezen 

kost vaak veel meer tijd. We hopen dat we in 2018 al veel meer die proactieve rol kunnen pakken.” 

 

Hebben jullie verder nog ambities? 

“De afgelopen periode zijn we een goede gesprekspartner van het bestuur geweest. Nu willen we de 

slag slaan om zelf meer ‘ruimte voor nieuw’ te krijgen. Daarmee bedoel ik dat we op eigen initiatief 

bepaalde punten eens goed kunnen agenderen binnen de organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 

arbeidsmarktproblematiek in de zorg. En onze positionering als werkgever. Verder willen we meer 

zichtbaar zijn voor de medewerkers. Zodat zij weten dat wij er als OR voor hen zijn en zij hun verhaal 

kunnen doen. De bezoeken aan locaties die we afgelopen jaar hebben gedaan, smaken altijd naar 

meer.” 

 

Noem eens een concreet voorbeeld van wat de OR voor de medewerkers heeft bereikt? 

“Een heel zichtbaar voorbeeld wat voor alle medewerkers geldt, is de aandacht voor tertiaire 

arbeidsvoorwaarden. Die is er nu gekomen op ons initiatief. Medewerkers van Agathos konden daar tot 

2016 gebruik van maken vanuit de historie van hun stichting. De andere divisies hadden niet zoiets. Wij 

hebben voorgesteld om vanuit aantrekkelijk werkgeverschap deze regeling weer terug te brengen, maar 

dan voor alle medewerkers. Zodat je als medewerker van Lelie zorggroep net wat extra’s krijgt. 

Bijvoorbeeld als je op vakantie wilt of een dagje uit.” 

 

In 2018 vormen jullie een ‘Bijzondere 

ondernemingsraad’ (BOR). Wat houdt dat in en 

waarom die keuze? 

“We zijn in 2015 gekozen voor een periode van vier 

jaar. Die loopt in 2019 af. Omdat Lelie zorggroep toen 

ook net opnieuw werd georganiseerd, is de OR en de 

onderliggende Onderdeel Commissies daarop 

ingericht. Met de huidige veranderingen werkt deze 

indeling niet. We wachten in 2018 de volledige 

afronding van de plannen van Ruimte voor Nieuw af, 

zodat we de OR dan in kunnen richten volgens het 

organisatiemodel. Die periode kunnen we ook mooi gebruiken om collega’s te interesseren voor het 

mooie en belangrijke werk in een OR, zodat zij zich kandidaat stellen. En we hopen dat straks zoveel 

mogelijk collega’s ook gebruik maken van hun stemrecht, zodat de nieuwe OR met mandaat van de 

werkvloer een nieuwe zittingstermijn in kan gaan.” 

De Ondernemingsraad in 2017 

De Ondernemingsraad kreeg in 2017 

vijftien adviesaanvragen en drie 

verzoeken tot instemming. Bij aanvang 

van het jaar bestond de OR uit acht 

leden, van wie er in 2018 nog zes actief 

zijn en een zogenaamde Bijzondere 

Ondernemingsraad vormen tot de 

nieuwe verkiezingen in 2019. Voorzitter 

van de Ondernemingsraad is Marijke 

van Zuilen. Lies van der Kraan is 

secretaris en Adriana Janssen is 

vicevoorzitter.  
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3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

3.1 Governance code is door Lelie zorggroep omarmd 

Binnen Lelie zorggroep ziet zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur de zorgbrede 

governancecode als kader voor goed bestuur. In 2016 is er een nieuwe governancecode opgesteld die 1 

januari 2017 in werking is getreden. De statuten en reglementen van Lelie zorggroep dienden als gevolg 

van de juridische fusie te worden aangepast. De noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de 

vernieuwde governancecode zijn toen ook doorgevoerd. In 2016 hebben de NZa en de IGZ de notitie 

‘Toezicht op bestuur’ uitgebracht. In deze notitie worden tal van zaken benoemd die nodig zijn om ‘good 

governance’ op een professionele wijze in te vullen.  

 

Begin 2018 is een evaluatie opgesteld van de mate van voldoen aan de Governancecode zorg 2017. In 

deze evaluatie is geconstateerd dat de code volledig wordt onderschreven en ook formeel is geborgd en 

benoemd als leidraad voor de inrichting van het toezicht op de organisatie. Wel zijn op enkele 

onderdelen aandachtspunten benoemd waarvoor meer aandacht en verdere formalisatie nodig is. Deze 

zijn verzameld op een aandachtspuntenlijst die in 2018 zal worden gevolgd. Hierbij kan gedacht worden 

aan het verder professionaliseren van de zelfevaluatie binnen de raad van toezicht en het scholingsplan 

voor de raad van toezicht.  

 

De raad van bestuur heeft het initiatief genomen een zogenoemde ‘interne stakeholderdag’ te 

organiseren waarin de bespreking van dit thema centraal staat. Inmiddels hebben drie bijeenkomsten 

plaatsgevonden. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben ook een assessment uitgevoerd 

ten aanzien van het collectieve functioneren binnen de Governance Code. Deze evaluatie geeft richting 

aan de doorontwikkeling van de organisatie in 2018. Toezicht staat volop in de belangstelling. Dat geldt 

voor zowel intern toezicht als de rol van de externe toezichthouders in de gezondheidszorg. Die 

verhoogde aandacht heeft te maken met praktijkvoorbeelden die helaas hebben geïllustreerd dat goed 

toezicht en goed bestuur helaas niet altijd vanzelfsprekend is (geweest).  

 

3.2 Principes Governance code zorg 2017 

Hieronder geven wij aan hoe Lelie zorggroep invulling geeft aan 7 principes van de Governancecode 

Zorg 2017.  
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1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede 

zorg aan cliënten 

De maatschappelijke positie van zorgorganisaties vraagt om daarbij passende waarden. Naast algemene 

waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, 

openheid en transparantie maar ook doelgerichtheid en doelmatigheid, gaat het om door iedere 

zorgorganisatie zelf te bepalen waarden, passend bij haar eigen positie en doelstellingen. De waarden 

moeten zichtbaar worden in cultuur en gedrag. De maatschappelijke positie van zorgorganisaties vraagt 

ook om sensitiviteit voor publieke waarden als rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid. De 

raad van bestuur is verantwoordelijk voor al deze aspecten, is hierop aanspreekbaar en legt er actief 

verantwoording over af. Dat laat onverlet dat waarden en normen, cultuur en gedrag vooral invulling 

krijgen in de organisatie als geheel en tot stand komen in dialoog en wederzijdse beïnvloeding. Daarbij is 

een open cultuur, die ruimte biedt voor het leren van fouten en successen, een voorwaarde. Wij hebben 

de elementen uit de governancecode getoetst en constateren dat alle noodzakelijke randvoorwaarden 

hiervan aanwezig zijn in de organisatie. Dit uit zich in de aanwezigheid van een gedragscode, medisch 

ethisch beleid, een klachten- en klokkenluidersregeling en de ontwikkeling van vastgestelde waarden in 

de organisatie. In het proces van vaststelling van deze waarden wordt door de raad van bestuur hierover 

met alle lagen van de organisatie gesproken.  

 

2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de 

maatschappelijke positie van de zorgorganisatie 

Een ‘waardengedreven’ organisatie kent een open cultuur waarin mensen elkaar kunnen en durven 

aanspreken ongeacht hiërarchie en professionele status. Goed leiderschap organiseert zijn eigen 

tegenspraak. Lelie zorggroep werkt momenteel aan een leiderschapsprogramma op basis waarvan de 

komende jaren alle leiders in een ontwikkelingsproces geholpen worden.  

Voor een ‘lastig gesprek’ over het (niet) naleven van de waarden en normen schept de organisatie en 

leidinggevenden de mogelijkheden. Evaluaties van veranderingen in de organisatie, periodieke 

overleggen tussen managers (en managers en medewerkers) dragen hieraan bij. Aanspreken wordt in 

deze overleggen serieus genomen. De raad van bestuur heeft een leidende rol in het bevorderen van 

een dergelijke cultuur binnen Lelie zorggroep. Een cultuur waarin dilemma’s besproken en fouten 

gemeld kunnen worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om ervan te leren. 

De raad van bestuur heeft maatregelen getroffen om veilig en zorgvuldig melden mogelijk te maken en 

gezorgd voor procedures om met die fouten om te gaan en ervan te leren. Goed toezien in de praktijk 

vraagt om agendering van onderwerpen, om het organiseren van relevante (toezicht)informatie voor 

oordeelsvorming en om een gezonde dynamiek van het toezichtproces. Dit is de dynamiek binnen de 
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raad van toezicht onderling, maar ook die met de raad van bestuur en de organisatie, die steeds meer 

vorm krijgt binnen Lelie zorggroep.  

Binnen Lelie zorggroep zijn er meldprocedures op diverse niveaus. In de zorg is dit mim (melding 

incident medewerker) en mic (melding incident cliënt) en ten aanzien van alle medewerkers en cliënten 

is er een klachtenfunctionaris. Over deze meldingen wordt periodiek gerapporteerd en de 

klachtenrapportages worden besproken op diverse niveaus in de organisatie. Op de leerervaring wordt 

actief gestuurd door het management. Er is tevens een klokkenluidersregeling en een faciliteit voor 

vertrouwenspersonen. De raad van toezicht is toegerust met managementinformatie die is afgesproken 

in het informatieprotocol.  

De governancecode zet in op het borgen van de ‘checks and balances’ binnen de zorgorganisatie. 

Daarbij hoort het organiseren en benutten van tegenspraak. De verwachting is dat tegenspraak 

bijdraagt aan de kwaliteit van besluiten en ontspoort leiderschap corrigeert. Advisering door de 

medezeggenschapsorganen en kritische toetsing door de raad van toezicht maken hiervan onderdeel 

uit. Binnen Lelie zorggroep wordt nauw samengewerkt met de ondernemingsraad en de centrale 

cliëntenraad. Daarnaast is in 2017 een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en een drietal divisieraden 

geïnstalleerd. Ook zijn er diverse expert- en vakgroepen die de raad van bestuur van advies dienen. 

Tevens wordt door de raad van bestuur bewaakt dat belangenverstrengeling niet voorkomt en in 

voorkomende gevallen conform de procedures wordt gehandeld. 

 

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden 

In- en externe belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de 

koers van de zorgorganisatie. Medezeggenschap van cliënten (Cliëntenraad) en hun verwanten en van 

medewerkers (OR en Divisieraden), en advisering en beïnvloeding door professionals (VAR, Vakgroepen 

en Expertgroepen) is van groot belang voor de koersbepaling van de zorgorganisatie, het bewaken van 

de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van waarden en normen. 

Medezeggenschap ligt in het verlengde van het primair proces. De raad van bestuur is binnen Lelie 

zorggroep verantwoordelijk voor de inrichting van de medezeggenschap van de zorgorganisatie. Daarbij 

gelden vanzelfsprekend de wettelijke kaders voor cliënten- en ondernemingsraden, naast intern 

vastgestelde reglementen.  

De dialoog en de cultuur tussen de organisatie en de medezeggenschapsorganen is goed te noemen en 

wordt als open ervaren. Ieder jaar is de raad van toezicht aanwezig bij de OR en de CR en wordt 

gesproken over de algemene gang van zaken. Tevens zijn er collectieve dialogen (OR, CR, raad van 

toezicht en raad van bestuur) twee keer per jaar die het gemeenschappelijk karakter benadrukken. De 

raad van bestuur is in contact met alle relevante stakeholders in Rotterdam. Door de landelijke spreiding 
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is deze taak gedelegeerd aan de regiomanagers in het gebied buiten Rotterdam. Op basis van verzoek en 

escalatie is de raad van bestuur beschikbaar voor de belanghebbenden in het gebied buiten Rotterdam. 

Daarnaast onderhoudt de raad van bestuur contact met de relevante christelijke zorgorganisaties in 

Nederland. 

 

Vanuit de maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid van Lelie zorggroep willen wij transparant 

zijn en verantwoording afleggen. Vanzelfsprekend voldoen wij aan de formele vereisten naar vorm en 

inhoud zoals die gelden voor de jaarverslaglegging. Daarmee is geborgd dat Lelie zorggroep ondermeer 

transparant is over het kwaliteitsbeleid, veiligheid, bestuur en toezicht, bezoldiging, klachtenafhandeling 

en medezeggenschap. Deze aspecten zijn allen terug te vinden in dit jaarverslag.  

Lelie zorggroep heeft het afgelopen jaar tevens stevig geïnvesteerd in het creëren van een open cultuur 

waarbij er bereidheid is tot collectieve en individuele verantwoording. Een groeiend aspect hierbij is het 

intern en extern verantwoording afleggen over de realisatie van behaalde doelstellingen en het 

gevoerde beleid. Dit jaarverslag is daar ook een voorbeeld van, waarbij wij juist rondom de mate van 

omarmen en voldoen aan de Governancecode Zorg veel aandacht besteden.  

 

4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor 

de governance in de zorgorganisatie 

De raad van bestuur en raad van toezicht bepalen de inrichting van de governance van de 

zorgorganisatie en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Zorgbrede Governancecode. 

Zij dragen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance conform de code. De 

raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken 

verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie en voor de naleving van deze code door 

Lelie zorggroep. Deze verantwoordelijkheid wordt voldoende gevoeld en beleefd door de raad van 

bestuur en raad van toezicht. 

De raad van bestuur en raad van toezicht zorgen dat zij hun functie zorgvuldig en conform de wettelijke 

en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling vervullen. De raad van bestuur informeert structureel de 

raad van toezicht op alle relevante punten. In 2017 heeft de raad van bestuur iedere week ook de 

voorzitter van de raad van toezicht bijgepraat over de algehele gang van zaken. Gesprekken over het 

functioneren van het toezicht en de samenwerking tussen raad van bestuur en raad van toezicht 

worden opgestart in 2018. Inzake het vervullen van de bestuursfunctie door toezichtleden geldt dat dit 

niet van toepassing is en tevens geborgd is dat dat niet mag plaatsvinden. Voor het omgaan met 

conflicten zijn procedurele maatregelen getroffen.  
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5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling 

De raad van bestuur stuurt compleet op het voldoen aan de maatschappelijke doelstelling die van Lelie 

zorggroep mag worden verwacht. Zowel in de grootstedelijke setting als in de landelijke spreiding 

besteden wij aandacht aan het continu voldoen aan de verwachtingen die ons gelden. De raad van 

bestuur was gedurende het grootste deel van 2017 eenhoofdig, waardoor de verdeling van 

verantwoordelijkheden niet kon plaatsvinden. Met de komst van Joost Zielstra zal een 

verantwoordelijkheidsverdeling worden opgesteld en deze zal transparant zijn voor alle interne- en 

externe stakeholders. In de governancecode is tevens een aantal principes opgesteld rondom het 

verantwoording afleggen aan de raad van toezicht en welke besluiten de goedkeuring van de raad van 

toezicht vereisen. Deze aspecten zijn allen geborgd in de reglementen tussen de raad van bestuur en de 

raad van toezicht.  

 

De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op 

korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling 

van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur maakt een 

zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en 

maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende 

belangen van interne en externe belanghebbenden. De reflectie hierop heeft plaatsgevonden. Met 

name in de crisesherstelfase ontstond op dit punt soms wel spanning omdat de belangen niet 

gelijkgericht waren. Er heeft altijd een integere weging plaatsgevonden tussen het belang van het 

individu en de organisatie en haar stakeholders.  

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie 

en de verschillende activiteiten van de zorgorganisatie, het handelen van medewerkers en de 

maatschappelijke positionering van de zorgorganisatie. De raad van bestuur zorgt voor goede en 

hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van 

die systemen. De formalisatie hiervan is volop in ontwikkeling binnen Lelie zorggroep. Op dit moment 

wordt het risicomanagement actief vormgegeven in de organisatie. De raad van bestuur bespreekt en 

verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad 

van toezicht, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de 

regeldichtheid in de organisatie. Wanneer bovengenoemd framework verder is ingekleurd in de 

organisatie wordt hierover een afzonderlijke sessie gepland met de raad van toezicht.  

 

De raad van bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Dit 

is ook toetsbaar door de raad van toezicht. Dit is voldoende verankerd in de organisatie doordat de 
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participatiegraad op de besluitvorming hoog is. Alle adviezen van de medezeggenschap zijn inzichtelijk 

voor de raad van toezicht en zijn daarmee onderdeel van het afwegingskader voor de gevraagde 

goedkeuring. 

 

De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede 

uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Hierover zijn ook afspraken gemaakt in de vorm van 

een informatieprotocol. De noodzakelijke informatie voor het toezicht is verschaft. Daarnaast is ook een 

actieve rol van de raad van toezicht zichtbaar rondom het opvragen van informatie en het uitvoeren van 

werkbezoeken.  

 

6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de 

zorgorganisatie 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de 

algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Het uitvoeringsbesluit van de WTZi bepaalt dat de raad 

van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene 

leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De 

leden van de raad van toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en 

handelen zonder last of ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de 

maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. De raad van toezicht neemt geen taken of functies van 

het externe overheidstoezicht over, maar kan wel kijken naar de aspecten waar externe toezichthouders 

op toezien. Het is vanzelfsprekend dat de raad van bestuur de raad van toezicht informeert over 

bevindingen van het externe toezicht. Als de raad van toezicht zelf zijn leden benoemt, stelt dat hogere 

eisen aan het verantwoordelijkheidsgevoel en de maatschappelijke sensitiviteit en inbedding van (de 

leden van) de raad zelf. Daarnaast is het binnen Lelie zorggroep van belang dat minimaal de helft van de 

leden afkomstig is uit de Gereformeerde Gezindte. Een definitie van deze gezindte is gegeven in de 

statuten van Lelie zorggroep.  

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen 

samenstelling. Hij doet dat transparant en met inbreng van anderen zoals de raad van bestuur, de 

ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad. Binnen Lelie zorggroep kent dit punt een bijzondere 

complexiteit doordat naast de noodzakelijke competenties ook de noodzakelijke vertegenwoordiging 

vanuit de respectievelijke achterbannen noodzakelijk is binnen de raad van toezicht. Ondanks de 

complexiteit is het gelukt de samenstelling van de raad van toezicht aan dit profiel te laten voldoen. De 

samenstelling van de raad van toezicht en de bevoegdheden daaromtrent zijn conform de 
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governancecode en vastgesteld in de statuten en reglementen van Lelie zorggroep. Dat geldt ook voor 

het opstellen van profielen en het stellen van vacatures.  

 

De raad van toezicht benoemt ook leden op voordracht. Leden van de raad van toezicht die worden 

benoemd op een voordracht moeten voldoen aan de statutaire (kwaliteits-)eisen en de vastgestelde 

profielschets en onafhankelijk van de voordragende partij kunnen functioneren. De raad van toezicht 

kan van benoeming afzien en om een nieuwe voordracht vragen indien de voorgedragen persoon niet 

aan de statutaire (kwaliteits-)eisen, het algemene profiel voor de raad of het specifieke profiel voor de 

vacature voldoet. Dit is voldoende verankerd in de statuten en heeft in de praktijk ook zo 

plaatsgevonden met een benoeming van een lid in de raad van toezicht. 

 

De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een 

evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van 

het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de 

cliënt daarin. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen 

van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. 

Dit is onderwerp van gesprek met elkaar. Een zelfde gesprek vindt plaats over de toezichtsvisie. Dit 

gesprek wordt in 2018 vervolgd om dit volledig uit te kristalliseren. Wel wordt al gebruik gemaakt van 

verschillende commissies die de voltallige raad van toezicht adviseren over deelonderwerpen.  

 

De raad van toezicht draagt er zorg voor dat de raad van bestuur als orgaan goed en evenwichtig is 

samengesteld en geschikt is en blijft voor het besturen van de zorgorganisatie. De raad van toezicht stelt 

de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast, tenzij deze bevoegdheid bij de algemene 

vergadering berust. Wijziging van de raad van bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd 

is een besluit van de raad van toezicht. De raad van toezicht vraagt advies aan de zittende raad van 

bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur neemt. Ook 

inzake de uitbreiding van de raad van bestuur in 2018 is dit gedaan, waarbij ook gewerkt is met een 

profielschets conform vereist in de governancecode.  

 

De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van 

bestuur. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere 

arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast. Deze verantwoordelijkheid 

is verankerd in statuten en reglementen.  
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De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en 

het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar 

gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord 

welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en 

vastgesteld. Het beleid ten aanzien van geschenken zal besproken worden in 2018. 

 

Een lid van de raad van bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat 

tijdens zijn lidmaatschap van de raad van bestuur, voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. 

De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het 

tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor 

belemmerd wordt. Dit is voldoende geborgd in de statuten en reglementen en wordt in de praktijk ook 

zo uitgevoerd. 

 

De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De raad van bestuur wordt in staat 

gesteld daarover advies uit te brengen aan de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert 

regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de 

raad van bestuur. 

Dit vraagt de komende periode nadere aandacht. Wel geldt dat een scheiding is aangebracht in de 

praktijk tussen de controle en adviesaanvragen door de organisatie. De externe accountant woont het 

van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van toezicht bij waarin de jaarrekening 

wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. 

De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de 

jaarrekening op hetzelfde moment aan de raad van bestuur en de raad van toezicht. 

 

7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid 

Aan de deskundigheid en professionaliteit van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden hoge 

eisen gesteld. Dat vraagt om permanente ontwikkeling, feedback en reflectie op hun handelen en 

prestaties en een regelmatige evaluatie of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie voor 

staat. Het principe dat leden van de raad van bestuur afzonderlijk en de raad van bestuur als geheel 

regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op hun eigen functioneren reflecteren wordt 

omarmd door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hierop zijn ook voldoende interne en externe 

maatregelen getroffen om dit te organiseren. Bestuurders zorgen, om vakbekwaam en geschikt te zijn 

en te blijven, voor continue eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen. Bestuurders 

maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding. In 



    Jaarverslag 2017 

Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

  Pagina 25 van 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

het door de NVZD ontwikkelde accreditatietraject hebben deze zaken een plek. De Raad van Bestuur van 

Lelie zorggroep heeft deze accreditatie nog niet volledig gerealiseerd.  

 

3.3 Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur 

 

Samenstelling 

Henk Möhlmann heeft vanaf 1 februari 2016 tot eind april 2017 als tijdelijk bestuurder de raad van 

bestuur van Lelie zorggroep versterkt. Hendrik Jan van den Berg heeft in de resterende periode in 2017 

alleen de raad van bestuur gevormd. De raad van toezicht heeft in deze fase gekozen voor rust en 

stabiliteit in de aansturing van de organisatie. Per 1 mei 2018 zal de heer Joost Zielstra als tweede 

bestuurder de raad van bestuur completeren.  

 

Nevenfuncties 

De bestuurder(s) hadden buiten de aan de functie verbonden functies geen relevante nevenfuncties.  

 

Werking 

De raad van bestuur hecht eraan in transparantie zijn werk te doen. Hiervoor is reeds beschreven hoe 

Lelie zorggroep zicht verhoudt tot de  Governancecode zorg 2017. Voor de openbaar te maken 

informatie over de bezoldiging van topfunctionarissen in de zin van de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende 

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector verwijzen wij naar de 

toelichting opgenomen in de jaarrekening. Hierin zijn ook vergoede kosten vermeld.  

3.4. Samenstelling, bezoldiging en werkwijze raad van toezicht  

 
Samenstelling 

Binnen de raad van toezicht vonden enkele personele wijzigingen plaats. Na de zomer konden de heren 

Albert van Wijk en Johan van der Heide als nieuwe leden verwelkomd worden. De heer Van Wijk werd 

geworven als voorzitter van de raad van toezicht. Hij nam daarmee de plek in van de heer Wim van der 

Aa die vervolgens als vice-voorzitter zorgdraagt voor een soepele overgang van een en ander. In oktober 

werd afscheid genomen van Peter Houweling in verband met het verstrijken van zijn maximale 

zittingstermijn. 

De Raad van Toezicht kende in 2017 de volgende samenstelling: 

Naam van toezichthouder Drs. W.P. van der Aa 
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Functie Voorzitter Raad van Toezicht (t/m september 2017) 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht (vanaf oktober 

2017) 

Nevenfunctie(s) -Freelance medewerker ND 

-Lid werkgroep eredienst en kerkmuziek PKN 

-Verlenen van bijstand in de Hervormde Gemeente 

Buurmalsen 

Aandachtsgebieden Identiteit/ethiek, compliance, remuneratie 

Benoemd sinds 02-02-2010 

Naam van toezichthouder Drs. P.C. Bos 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) geen 

Aandachtsgebieden Financiën 

Benoemd sinds 01-09-2015 

Naam van toezichthouder Mr. D.J.H. van Dijk 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) 

 

- Lid van de Eerste Kamer voor de SGP 

- Lid van de Raad van Commissarissen van   

  de Erdee Media Groep 

- Lid van de Raad van Toezicht van het  

   Hoornbeeckcollege en het Van 

   Lodensteincollege 

- Bestuurslid van de stichting Yona 

Aandachtsgebieden Identiteit/ethiek, compliance 

Benoemd sinds 01-09-2015 

Naam van toezichthouder M.P. Houweling 

Functie Lid Raad van Toezicht 
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Nevenfunctie(s) geen 

Aandachtsgebieden Kwaliteit en Veiligheid, HRM 

Benoemd sinds 02-02-2010 en afgetreden per 01-10-2017 

Naam van toezichthouder Mevr. W.J. Visser 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) 

 

- Lid Raad van Toezicht Stichting JTV Mondzorg voor 

Kids in Oss (per 1-4-2017) 

- Lid Raad van Toezicht Stichting Mondzorg voor 

ouderen in Oss (per 1-4-2017) 

Aandachtsgebieden Kwaliteit en Veiligheid, financiën, HRM 

Benoemd sinds 01-01-2015 

Naam van toezichthouder Mr. A.H. van Wijk 

Functie Voorzitter Raad van Toezicht 

Nevenfunctie(s) 

 

- Lid Raad van Toezicht KNVB 

- Voorzitter Bestuur Stichting 

Administratiekantoor Ben van der Vlist 

- Lid bondsbestuur KNVB 

- Lid deputaatschap kerk en overheid 

- Voorzitter Raad van Toezicht 

Gereformeerde Scholengemeenschap 

Randstad 

Aandachtsgebieden remuneratie, compliance 

Benoemd sinds 25-09-2017  

Naam van toezichthouder  J.S. van der Heide 

Functie Lid Raad van Toezicht 

Nevenfuncties - Zelfstandig adviseur, project- en 

programmaleider Zorgorganisaties 

- Lid Raad van Toezicht Groene Hart 

ziekenhuis, lid kwaliteitscommissie 

- Lid Raad van Toezicht Stichting 
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De informatie over de bezoldiging is opgenomen in de jaarrekening.  

 

 

Verslag van de raad van toezicht 

Ook in 2017 heeft de raad van toezicht invulling gegeven aan zijn toezichthoudende functie vanuit een 

grote mate van betrokkenheid bij Lelie zorggroep. Deze betrokkenheid kwam tot uitdrukking in de grote 

mate van aandacht voor onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, de bedrijfsvoering, maar evenzeer de 

identitaire aspecten. Het jaar 2017 is vooral benut om het fundament onder de Lelie zorggroep verder 

te versterken. Na enige zeer moeilijke jaren – zowel in bestuurlijk als in financieel opzicht – mocht in de 

loop van 2017 worden geconcludeerd dat de periode van crisismanagement kon worden afgebouwd. 

Hoewel op verschillende dossiers, bijvoorbeeld ten aanzien van de zorgkwaliteit, nog veel werk moest 

worden verricht en er zelfs onderdelen moesten worden afgestoten, is de situatie van de Lelie 

zorggroep onmiskenbaar in rustiger vaarwater terechtgekomen. Dit betekent een grote geruststelling, 

mede omdat ook 2017 met zwarte cijfers kon worden afgesloten. Een knappe prestatie in een complexe 

en snel wisselende (zorg)omgeving. 

 

De ontstane situatie, beter beheersbaar en controleerbaar, schiep ruimte om een diepgaand 

bezinningstraject op te zetten ten aanzien van de missie, visie, strategie en kernwaarden van de 

zorgorganisatie. Waarom en waartoe is Lelie zorggroep opgericht? Wat is de identiteit van de 

organisatie waarbij cliënten en personeel zich thuis voelen en wat betekent dit voor het gewenste 

medisch-ethisch beleid? En wat is eigenlijk de eigenheid van christelijke zorg? Aan dit traject van 

herijking is medio 2017 begonnen en dit traject loopt door tot in 2018. 

 

Daarnaast heeft de raad van toezicht in het afgelopen jaar voor haar eigen functioneren een scherpere 

portefeuilleverdeling gemaakt. Niet in de laatste plaats wordt hiermee beoogd om het toezicht op de 

kwaliteit en veiligheid van de zorg verder te optimaliseren. Naast dit thema is tijdens vergaderingen veel 

aandacht besteed aan beleid, financiën, zorgvernieuwing, personeelswerving, werkdruk en ICT. Ook is 

WoonZorgUnie Veluwe, voorzitter 

kwaliteitscommissie 

- Auditor NIAZ 

- Arbiter Scheidsgerecht 

- Voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis 

Gelderse Vallei 

Aandachtsgebieden Kwaliteit en Veiligheid 

Benoemd sinds 25-09-2017 



    Jaarverslag 2017 

Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

  Pagina 29 van 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

met regelmaat stilgestaan bij het eigen functioneren van de raad van toezicht. Uiteraard heeft de 

tijdelijke ondertoezichtstelling van twee huizen – Pniël en De Koningshof – ook tot veel bemoeienis en 

aandacht van de raad van toezicht geleid. Verder heeft de raad van toezicht, gezamenlijk en individueel, 

bezoeken afgelegd aan de verschillende organisatieonderdelen van de Lelie zorggroep. Vanzelfsprekend 

is ook in dit jaar geïnvesteerd in de nodige contacten met cliëntenraad en medezeggenschapsraad.  

 

In de loop van 2017 is tevens het traject opgestart om een tweede bestuurder te kunnen benoemen. 

Diverse geledingen zijn hierbij intensief betrokken geweest om hiervoor een zo groot mogelijk draagvlak 

in de organisatie te creëren. Het streven was iemand te kunnen benoemen met een stevig 

zorginhoudelijk profiel en die tevens als wervend boegbeeld van de organisatie kan functioneren. Dit is 

geslaagd in de benoeming van Joost Zielstra als voorzitter van de raad van bestuur per 1 mei 2018.  

 

 

Er is in 2017 opnieuw door personeel én bestuur bijzonder veel werk verzet om optimale zorg aan onze 

cliënten te kunnen bieden. Er is een formidabele inzet gepleegd op alle niveaus. Er is dan ook grote 

waardering voor alle medewerkers van de zorggroep die zich dagelijks inzetten voor de beste zorg voor 

bewoners en cliënten. Dit vervult de raad van toezicht met trots en dankbaarheid. Het is onze wens dat 

middels de Lelie zorggroep ook in de komende jaren de continuïteit van de christelijke zorg geborgd mag 

worden, onder Gods genadige hoede. 
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‘Als je naar elkaar luistert, krijg je het beste resultaat’ 

Cliëntenraad is cruciaal radertje binnen besluitvorming Lelie zorggroep 

 

Cliënten van Lelie zorggroep hadden in 2017 een duidelijke stem in de ontwikkeling van het beleid. 

Dankzij de aanstelling van de lokale cliëntenraden, wordt zowel lokaal als centraal meegedacht over de 

kwaliteit van zorg. Wim van der Hoeven, voorzitter van de centrale cliëntenraad, blikt terug en kijkt 

vooruit. 

 

Hoe zou u het jaar 2017 willen omschrijven? 

“Het jaar 2017 was voor ons als cliëntenraad heel belangrijk. De 

nieuwe structuur van de cliënteninspraak die in 2016 was 

bedacht, kreeg letterlijk vorm. Ik vond het vooraf spannend of 

het zou lukken om per locatie een cliëntenraad te installeren, 

maar tot ons aller verrassing bleek er heel veel interesse voor te 

zijn. Dat betekent dat het in 2017 is gelukt om zowel voor de 

verpleeghuiszorg als voor de thuiszorg een goede 

medezeggenschap vanuit de cliënten te realiseren. Het is mooi 

om te zien met hoeveel passie en betrokkenheid deze lokale cliëntenraden werken en ons als centrale 

cliëntenraad ook van input voorzien.” 

 

Merkt u ook het verschil voor uw functioneren als centrale cliëntenraad? 

“Zeker. De jaren voor 2017 waren voor  ons inhoudelijk zware jaren. We moesten adviezen geven rond 

bezuinigingen en kwaliteit van zorg. Dat was best heftig. En ik miste daarbij de inbreng van de 

werkelijkheid aan het bed. Dat is duidelijk verbeterd, dankzij de inbreng van de lokale cliëntenraden.  

 

Wat was uw inbreng op het beleid in 2017? 

“Je bent als cliëntenraad een radartje in het geheel van de organisatie. Iedereen levert een bijdrage aan 

het resultaat van het geheel. Als je naar elkaar luistert, krijg je het beste resultaat. Ik vind het daarom 

moeilijk aan te wijzen: dát hebben we gerealiseerd. Maar we hebben wel inhoudelijk bij kunnen dragen 

aan alle wezenlijke ontwikkelingen binnen de organisatie. We worden steeds vroeger betrokken en 

mogen vanaf het begin van beleidsvoornemens meedenken. Dat is een weldaad. Het geeft het gevoel 

dat we ook echt meedoen en een positie hebben binnen de organisatie.” 
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Maar over welke thema’s heeft u dan vooral meegedacht? 

 “We zijn betrokken geweest bij de aanstelling van de nieuwe managementlaag in zowel de thuiszorg als 

de verpleeghuizen. Het is fijn dat er een nieuw verantwoordelijk management is aangesteld. De plannen 

uit Ruimte voor nieuw hebben wat ons betreft echt een positief effect gehad op de organisatie. 

Daarnaast zijn we inhoudelijk betrokken bij verbeterprogramma’s op gebied van hele concrete zaken als 

valpreventie, gebitsreiniging of welzijn op locaties. En ook bij het programma Waardigheid en Trots zijn 

wij als cliëntenraad betrokken. Mooi om samen na te denken hoe je de ambitie om echt te luisteren 

naar de cliënt in de praktijk van de zorg vorm kunt geven.” 

 

Tot slot, een korte vooruitblik naar 2018. Wat zijn uw verwachtingen? 

“Ik ben blij dat we de groei omhoog weer te pakken hebben, ook financieel gezien. Ik maak me wel 

zorgen om de personele bezetting vanwege de krappe arbeidsmarkt. Kwaliteit van zorg komt onder 

spanning bij veel uitzendkrachten. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met de nieuwe bestuurder. 

Verder is het een blijvende uitdaging om het levensverhaal van de cliënten centraal te stellen in de zorg. 

Als cliëntenraad willen we daar meer inzicht in krijgen door meer met de cliënten in gesprek te gaan en 

te luisteren hoe mensen die kwaliteit van zorg nu daadwerkelijk ervaren.”  
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4 Algemeen beleid 

4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid 

Lelie zorggroep heeft zoals hierboven geschetst een zeer intensieve periode achter de rug. Dit heeft tot 

gevolg gehad een wisseling van de raad van bestuur, diepgaande ingrepen in de samenstelling van het 

management, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het opnieuw ‘in control’ brengen van de 

organisatie. In de zomer van 2017 is intern geconcludeerd dat de periode van crisismanagement kon 

worden afgerond. De periode van medio 2017 tot medio 2018 heeft de organisatie uitgetrokken om 

hernieuwd koers te bepalen voor de organisatie. Herijking van de missie, visie, strategie en kernwaarden 

en daarop gestoeld risicomanagement zijn daar onderdeel van. Om deze te kunnen bepalen is er op een 

aantal belangrijke deelgebieden inzicht nodig in de verschillende ontwikkelingen. De uitgekristalliseerde 

visie op deze (onderstaande) deelgebieden bieden na de zomer de mogelijkheid om missie, visie, 

strategie en kernwaarden te herdefiniëren voor de organisatie. Om dit te realiseren zijn de volgende 

initiatieven opgestart:  

 

Visie op zorg 

Gestart is met een traject om de visie van Lelie zorggroep op zorg te definiëren. Hiertoe hebben diverse 

bijeenkomsten plaatsgevonden met een afvaardiging van de organisatie. Met circa 50 medewerkers uit 

de breedte van de organisatie hebben we gesproken over de visie op wonen, zorg en welzijn. Wij willen 

‘het beste na thuis’ bieden. Dat vraagt een organisatie die welkom is voor zorgvragers en hun netwerk. 

Dat vraagt een leefklimaat dat bij hen past. Dit traject krijgt in 2018 zijn vervolg.  

 

Bezinning op identiteit 

Als eerder beschreven in dit jaarverslag vindt in samenwerking tussen de raad van bestuur, raad van 

toezicht en de divisieraden een bezinning plaats op identiteit en de wijze waarop dat in de toekomst 

moet worden vormgegeven.  

 

Strategische huisvestingsvisie 

Daarnaast wordt nagedacht over de toekomst van de vastgoedpositie van Lelie zorggroep. Na een 

inventarisatie van onze aanwezigheid en onze kansen wordt gewerkt aan een uitkristallisering van onze 

visie. Hieruit volgen de financiële doorrekeningen die inzicht geven in de haalbaarheid en 

financierbaarheid van deze initiatieven.  
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Strategische ICT-visie 

Als vierde pijler voor de formulering van de strategie van de organisatie is gestart met de ontwikkeling 

van een ICT-visie voor de organisatie. De ontwikkelingen en de toegenomen eisen op het gebied van 

informatieveiligheid en privacy stellen steeds hogere eisen aan de ICT omgeving en de facilitering van 

mogelijkheden.  

 

Meerjarenbeleid 

De bovenstaande trajecten monden na de zomer van 2018 uit in ons nieuwe meerjarenplan. Deze 

strategische ambitie willen we eveneens wegzetten in een meerjarenbegroting met consequenties voor 

exploitatie en investeringen.  

 

Verwachtingen voor de toekomst 

De afgelopen periode heeft de organisatie hard gewerkt aan de reductie van risico’s. Risico’s van 

vastgoed, leegstand en productie zijn aangepakt. Daarnaast wordt nog gewerkt aan de reductie van 

risico’s rondom personeelsmutaties en verzuim en worden ingezette maatregelen verder afgerond. Uit 

de eerste vingeroefeningen die zijn gedaan inzake de formalisatie van risicomanagement, blijken de 

risico’s overzichtelijk en beheersbaar. Hiermee is ook de wendbaarheid van de organisatie verder 

toegenomen. Door het aanbrengen van rust in de organisatie en een nieuwe organisatiestructuur is de 

basis gevonden om uit te gaan bouwen en te groeien.  

Diverse initiatieven worden ontplooid, voornamelijk om ons productaanbod te vervolledigen in de door 

ons gekozen kerngebieden en kernwijken. De komende periode zal verder worden geïnvesteerd in 

kwaliteit van zorg en de werving en scholing van personeel. In de hierna volgende paragrafen wordt hier 

nader op ingegaan over wat in 2017 is bereikt en in 2018 moet worden gedaan om slagkracht te houden 

en verder te ontwikkelen richting de toekomst. Noodzakelijk is daarbij dat de overheid voldoende 

middelen ter beschikking stelt om te gaan voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader die aan 

intramurale zorg (en binnenkort ook aan extramurale zorg) worden gesteld. De afgelopen jaar is sterk 

bezuinigd op de sector en dat heeft zijn tol geëist, ook voor Lelie zorggroep. Daarom investeren wij 

gericht op het structureel verder verbeteren van ons kwaliteit en investeren wij bewust in ons 

personeel.  
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4.2 Kwaliteitsbeleid 

 

Focus op klant en kwaliteit 

In 2017 is het Programma Betere Zorg doorgezet voor zowel Zorg thuis (extramurale zorg) als Wonen 

met zorg (intramurale zorg) met een focus op klant en kwaliteit. Voor de klant met het accent op 

persoonsgerichte zorg in aansluiting op zorgvraag en wensen van de cliënt. Voor de kwaliteit met het 

accent op het verbeteren (PDCA-cyclus) van zorg op basis van signaleringen (door medewerker en 

systeem). Bij Zorg thuis heeft dit geleid tot een herontwikkeling van het primaire proces in combinatie 

met herinrichting en gebruik van het ECD, waarvoor alle betrokken medewerkers zijn geschoold.  

Dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op de eigen regie van de klant met aanvulling van zorg waar dat 

professioneel noodzakelijk is. Samen met de wijkverpleegkundige voert de klant hier regie over. De 

geactualiseerde werkprocessen en bijbehorende documenten zijn in het kwaliteitshandboek in de leer-

werkomgeving van de medewerker (Q-suite) opgenomen. Bij Wonen met Zorg is voor de 

persoonsgerichte zorg gebruik gemaakt van de behoeftenbloem van het Kitwoodmodel. Dit is een goed 

hulpmiddel gebleken in de omslag van probleemgestuurde zorg naar persoonsgerichte zorg. Met een 

stuurgroep Methodisch werken wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld met gerichte doelen op zorg en 

welzijn met daaraan gekoppeld de doelgerichte rapportage, die vervolgens wordt gebruikt bij de 

ingebruikname van het nieuwe ECD in 2018 in de intramurale zorg.  

 

Om signaleringen in de afwijkingen rondom de zorg direct op te pakken is de werkwijze rondom de MIC 

meldingen aangepast zodat er per melding wordt gereageerd. Met behulp van audits op basis van het 

nieuwe kwaliteits- en toetsingskader voor de verpleeghuiszorg is per locatie met regelmaat in beeld 

gebracht hoe de zorgverlening zich ontwikkelde en verbeterde. Voor dit nieuwe kwaliteitskader is een 

plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat alle onderdelen tijdig ingevoerd zijn. De uitvoering 

hiervan ligt op schema. 

De besturings- en kwaliteitsverbetercyclus zijn uitgewerkt en in uitvoering genomen, waarbij deze in 

2018 in de Q-suite als ondersteuningssysteem worden geborgd. In maart 2017 is er een ISO opvolgaudit 

gehouden die zonder tekortkomingen heeft geleid tot een voortzetting van het ISO certificaat. Om de 

focus te verleggen van processen naar klant en resultaten is ervoor gekozen om in 2018 de organisatie 

voor te bereiden op het kwaliteitscertificaat van het Improvement Model
1
. 

 

                                                 
1
 “Het Improvement Model geeft organisaties handvatten om zichzelf te toetsen en te ontwikkelen tot een 

klantgestuurde organisatie met toekomstperspectief.” Zie voor meer informatie 

https://stichtingbim.nl/improvement-model  
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IGJ en verscherpt toezicht 

In het kader van het verscherpt toezicht dat door IGZ (inmiddels IGJ) in 2016 was ingesteld, zijn met 

regelmaat rapportages opgesteld en opgestuurd naar IGJ over de aanpak en de resultaten. In openheid 

is met de IGJ gesproken over de verbetermogelijkheden en behaalde resultaten en de ook wel 

contextgebonden aspecten (zoals waar de organisatie vandaan kwam en van de Rotterdamse situatie 

met specifieke arbeidsproblematiek). Veel is in gang gezet en op tal van gebieden, zoals 

persoonsgerichtheid en welzijn, medicatieveiligheid, BOPZ en deskundigheid, is aantoonbare 

verbetering waarneembaar, waarbij het aspect borging de volle aandacht blijft vragen. Medewerkers 

hebben zich hier zeer voor ingezet. In juni 2017 is een eindrapportage gemaakt met een rapport over de 

betreffende locatie en de auditresultaten van alle locaties. De reactie van de IGJ op 1 augustus 2017 

luidde: “Op basis van het hertoetsbezoek bij Lelie Zorggroep concludeert de inspectie dat er geen 

structurele tekortkomingen meer zijn en dat er goed is gestuurd op verbetering. De inspectie concludeert 

dat Lelie Zorggroep de verbeteringen monitort en waar nodig bijstelt en deze borgt. De verbeteringen 

geven de Inspectie voldoende vertrouwen in de aanpak en aansturing van Lelie Zorggroep. De inspectie 

heeft daarom het verscherpt toezicht bij Lelie Zorggroep opgeheven”. Vanuit de raad van toezicht is er 

een kwaliteitscommissie ingesteld die per kwartaal overleg voert met bestuur en management over 

kwaliteit en veiligheid.  

 

Impulsmiddelen 

In 2017 heeft Lelie zorggroep € 2,3 miljoen ontvangen als impulsmiddelen vanuit de zorgkantoren. Deze 

gelden zijn geïnvesteerd in vergroting van de personele bezetting, woonkamertoezicht en investeringen 

in kwaliteit. Lelie zorggroep kan aantonen dat al deze middelen besteed zijn aan de kwaliteitsimpuls 

waarvoor de middelen bedoeld zijn.  

 

Veiligheid 

Veiligheid vraagt om signaleren en meten en op basis hiervan je werkwijze aan te passen om tot 

verbetering te komen. De MIC meldingen vormen hét signalerend systeem bij veiligheids- en 

kwaliteitsaspecten in de zorgverlening. In 2017 is de actieve MIC opvolging met analyse ingevoerd, 

waarbij iedere MIC melding direct bij de teamleider binnenkomt om een eerste risicoanalyse uit te 

voeren. Hiermee is de leidinggevende steeds op de hoogte van de afwijkingen binnen het zorgproces en 

kan zo nodig gepaste maatregelen treffen. Verdere analyse leidt tot aanpassingen op klantniveau of tot 

structurele verbetermaatregelen. De opvolging van de MIC meldingen, die in de ECD's worden 

aangemaakt, wordt gefaciliteerd door de Q suite in adressering, analyse en monitoring. Daar waar veel 

meldingen het dezelfde cliënt betreft wordt nu beoordeeld of hier sprake is van een gewogen risico en 

daarmee een geaccepteerd risico is (wordt dan in dossier vastgelegd). Op deze manier worden samen 
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met de cliënt de keuzes scherper gemaakt, inclusief impact en mogelijke gevolgen en wordt er meer 

naar preventieve maatregelen gezocht.  De MIC commissie die in het najaar per regio/locatie is 

aangesteld maakt per kwartaal een trendanalyse met aanbevelingen. Ditzelfde geldt voor de centrale 

MIC commissies die dit voor Wonen met Zorg en Zorg Thuis doen.  Voor de MIM meldingen is dezelfde 

routing voorbereid die in 2018 operationeel wordt. Het bleek dat aan aantal MIC meldingen eigenlijk 

een MIM bleek te zijn. Het aantal officiële MIM meldingen is uiterst beperkt en met de nieuwe 

werkwijze kan hier actiever op worden gestuurd.  

 

Overzicht MIC Wonen met Zorg  

 

 

 

Toelichting: 

• De grootste categorie MIC-meldingen is medicatie. Dit betreft meldingen waarbij de 

medewerker iets verkeerd heeft gedaan, maar ook meldingen van cliënten die weigeren de 

medicatie in te nemen of dit vergeten zijn om te doen.  

• Vallen vindt het meest plaats in de woon/slaapkamer.  

• Agressief gedrag speelt vooral bij locaties met PG-afdelingen. Het verschilt van verbale agressie 

tot fysieke agressie, zoals het duwen, slaan of krabben van medewerkers. Dit zijn tegelijkertijd 

ook MIM-meldingen.  

• Onder 'anders' vallen veel verschillende soorten meldingen. Ook vallen er meldingen onder die 

eigenlijk onder de eerder genoemde categorieën hadden moeten worden ingevuld. De 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Agressief gedrag

anders, nl.

Medicatie

Vallen

Vermissing bewoner



    Jaarverslag 2017 

Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

  Pagina 37 van 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

meldingen lopen uiteen van sensoren die niet aanstaan, roken op de kamers en zuurstof die 

niet goed is aangesloten.  

 

Met het instellen van lokale MIC-commissies op iedere locatie is er ook aandacht gekomen voor onder 

andere het gewogen risico. Op een aantal locaties is dit voortvarend opgepakt en wordt er gekeken of er 

sprake is van een acceptabel risico als een cliënt bijvoorbeeld bepaalde medicatie weigert of graag 

mobiel is met een bepaald valrisico. De meeste gewogen risico’s zullen betrekking hebben op medicatie 

en vallen. 

 

Overzicht MIC Zorg Thuis 

 

 

Toelichting 

Als alle categorieën bij elkaar worden opgeteld komt een ander getal uit dan er bij totaal staat genoemd. 

Dit komt omdat een aantal meldingen dubbel gecategoriseerd is door medewerkers. De meldingen 

onder onveilige arbeidsomstandigheden zijn eigenlijk MIM-meldingen die sinds eind 2017 apart via de 

Q-suite kunnen worden ingediend. Het betreft een aantal keer wel omstandigheden die ook voor de 

cliënt zelf gevaar opleveren, zoals het open laten staan van het gas.  Planningsfouten zijn eigenlijk geen 

MIC-meldingen. Deze keuzemogelijkheid is daarom uitgezet in Nedap. Deze meldingen kunnen dus niet 

meer ingediend worden.  

• De grootste categorie is net als bij de intramurale zorg medicatie. Het gaat dan om 

medewerkers die de medicatie niet of foutief toedienen, maar het kan ook gaan om cliënten 
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die weigeren de medicatie in te nemen of zelfstandig (verkeerde) medicatie van de Baxterrol 

innemen, waardoor de medicatie niet kan worden afgetekend.  

• Vallen is een lastige categorie voor de extramurale zorg, omdat de cliënten in hun eigen huis 

wonen en daar soms ongelukken gebeuren zonder dat daar een thuiszorgmedewerker bij is. 

Daardoor is vaak niet te achterhalen wat er precies is gebeurd en hoe dit te voorkomen.  

• Onder ongewenst gedrag vallen niet alleen het ongewenst gedrag van de cliënt, maar er zijn 

ook meldingen van de familie gemeld. Dit zijn dan vaak MIM-meldingen. 

• Onder overig staan ook incidenten die in een van de bovenstaande categorieën hadden kunnen 

worden ingedeeld. Er zitten incidenten in die uiteenlopen van incomplete toedienlijsten (al dan 

niet door toedoen apotheek)  

• Er zijn relatief veel meldingen niet gecategoriseerd. Bij deze meldingen heeft de medewerker 

geen categorie ingevuld.  

 

Hygiëneaudits 

In de tweede helft 2017 zijn door de ziekenhuishygiënist audits gehouden op alle zorglocaties en er is 

per locatie een rapport opgeleverd met een samenvatting voor het management. De aanbevelingen zijn 

lokaal opgepakt en uitgewerkt. Resultaatmonitoring vindt plaats via het verbeterregister en is 

onderwerp in de resultaatgesprekken. 

 

Klachten 

De klachtenbemiddeling, zoals die wordt uitgevoerd door de klachtenfunctionaris, is een laagdrempelige 

manier om onvrede op te lossen. Klachten worden ter verbetering van de cliëntenzorg besproken met 

betrokkenen. Op korte termijn zet klachtenmanagement zich in om mogelijke onvrede bij cliënten 

zoveel mogelijk weg te nemen en relaties te herstellen. De effecten op langere termijn zijn: 

- het verbeteren van kwaliteit en cliëntgerichtheid in de organisatie; 

- het voorkomen van klachten in de toekomst; 

- het verbeteren van het imago van de organisatie en het onderhouden van goede contacten. 

Op basis van de WKKGZ
2
 worden de klachten behandeld, waarbij het onderscheid gemaakt moet 

worden tussen formele en informele klachten. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  
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Totaal aantal klachten in 2017, waarvan het vijf formele klachten betreft. 

 

Soort Cliënten Medewerker 

Communicatie/informatie 49 4 

Deskundigheid 12  

Financiën 3  

Overig 6 1 

Bejegening 9 4 

Schoonmaak 2  

te laat/niet/tijdstippen geleverde zorg 1  

onveilige situatie 1  

Bereikbaarheid 1  

Wondverzorging 1  

Totaal 85 9 

 

Wonen met zorg Cliënten Medewerker 

Atrium 4 1 

De Burcht 2 3 

De Koningshof 2  

Oranjehof 2  

Pniël 9 1 (vrijwilliger) 

Siloam 8  

Slingedael 2  

Tiendhove 3  

Tussendael 1  

Totaal 33 5 

 

Zorg thuis Cliënten Medewerker 

Zorgpartners 3  

HbH 16 2 

Huize Nieuwoord 5  

IAH 11  

V&V 17 2 

Totaal 52 4 
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Formele klachten  

Er zijn vijf formele klachten rondom cliënten gemeld waarvan er drie zijn behandeld door raad van 

bestuur en één door een letselschadeadvocaat en één (2016) door WP advocaten betreffende financiële 

afwikkeling. Deze klachten zijn in goed overleg naar tevredenheid afgehandeld. 

 

Toelichting op het aantal klachten 

In het algemeen valt op dat zowel cliënten dan wel medewerkers teleurgesteld worden in hun 

verwachtingen. Het is dan niet altijd duidelijk wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de 

organisatie kunnen verwachten.  Cliënten/medewerkers die een klacht indienen willen vooral gehoord 

worden, excuses ontvangen en voorkomen dat anderen overkomt wat hen is overkomen. Ze willen dat 

er wat verandert naar aanleiding van hun klacht. 

 

Tevredenheid 

Van de 85 cliënten, die in 2017 hun klacht hebben ingediend zijn er 14 nog in behandeling en zijn er 10 

cliënten niet tevreden over de afhandeling. De reden van het niet tevreden zijn hebben verschillende 

oorzaken, vier van de cliënten geven aan dat ze onvoldoende informatie voorziening hebben ervaren bij 

organisatie wijzigingen en drie van deze cliënten zijn daarom overgegaan naar een andere 

zorgaanbieder. Van de 9 medewerkers/groep die een klacht hebben ingediend zijn er vijf tevreden met 

afhandeling, één is er ontevreden over afhandeling ( medewerker heeft ontslag genomen ) en drie 

(inclusief klacht 2016) zijn er nog in behandeling. 

 

4.3 Maatschappelijk ondernemen  

Lelie zorggroep vervult een rol in de maatschappij. Naast haar zorgverlening geldt tevens een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom de uitvoering van haar ondernemerschap in de 

maatschappij. Daarom heeft Lelie zorggroep maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het 

vaandel staan. In de volgende paragrafen gaan wij op de verschillende onderdelen hiervan nader in. De 

belangrijkste uitdaging voor Lelie zorggroep is het in continuïteit verlenen van kwalitatief goede zorg. 

Onze medewerkers zijn hiervoor de belangrijkste factor. De medewerkers die iedere dag klaarstaan voor 

onze cliënten en bewoners. Die dagelijks liefdevolle zorg geven aan deze hulp- en zorgbehoevende 

medemensen. Het continu vervullen van de personele bezetting vergt veel aandacht en energie. 

Werving, maar ook behoud van medewerkers, maakt in een overspannen arbeidsmarkt aanzienlijke 

inspanning noodzakelijk. De inherent maatschappelijke functie die Lelie zorggroep vervult, wil zij ook 

doorgeven aan haar medewerkers en directe omgeving. Daarom besteedt de organisatie aandacht aan 

haar profilering en ketenpartners in de wijk, naar haar naaste buren en naar haar medewerkers. Door 
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middel van een afgewogen beloningsgebouw en het continu aandacht besteden aan adequate 

arbeidsomstandigheden dragen wij bij aan gewenste werkgelegenheid.  

In dat kader is ook onze grondslag van wezenlijk belang. Onze grondslag, die leidend is voor onze 

dagelijkse werkinvulling, bepaalt tevens ons ethisch handelen. Juist in een tijd waarin veel aandacht 

wordt geschonken aan de discussie over ‘voltooid leven’ wil Lelie zorggroep een ander geluid laten 

horen. De gedrevenheid om liefdevolle zorg dagelijks in de praktijk te brengen vanuit de verbondenheid 

met Christus maakt daarin het verschil. Reden waarom wij als organisatie en onze behandelaren een 

actieve rol vervullen in dit debat en ons standpunt daarin uitdragen.  

Ook de omvang van onze ecologische voetafdruk is een belangrijk aspect voor onze organisatie. In 2017 

is aandacht besteed aan de wijze waarop wij met een aantal aspecten om willen gaan. De komende 

periode willen we voornamelijk aandacht besteden aan optimalisatie van ons afvalstromenbeleid, 

afvalscheiding en vermindering van afval.   

Ook rondom arbeidsaangelegenheden wordt veel aandacht besteed aan SROI. Onze intramurale 

dienstverlening vindt het meest in Rotterdam plaats. Merkbaar is daarbij een onevenredig hoge 

problematiek rondom schulden en schuldsanering. Middels hulpverlening, specifieke aandacht voor 

deze problematiek en specifieke begeleiding bij verzuim wordt een maximaal vangnet geboden om onze 

medewerkers optimaal te ondersteunen bij het uitvoeren en behoud van werk. Ook wordt door 

continue training voor zowel verplichte beroepscursussen als specialisaties geïnvesteerd in onze 

medewerkers en daarmee in de maatschappij.  
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Locatie Prinsessenhof in Krimpen aan den IJssel geopend  

 

 

 

Kleinschalige zorg in het eigen dorp en dat in een vertrouwde sfeer. Dat biedt Prinsessenhof, de nieuwe 

locatie van Lelie zorggroep in Krimpen aan den IJssel, die dinsdag 24 oktober werd geopend door 

wethouder Marco Oosterwijk. 

 

Uitkomst voor Krimpen 

De wethouder liet weten met trots de mooie voorziening te openen. ‘Mooi’ vanwege de uitstraling van 

het gebouw, midden in het dorp. “Maar ook mooi omdat we in Krimpen zo’n voorziening heel goed 

kunnen gebruiken. Ik hoor veel schrijnende verhalen van echtparen die samen oud mogen worden, 

maar als een van hen iets gaat mankeren worden geconfronteerd met wachtlijsten. Het is verschrikkelijk 

als je dan uit elkaar wordt getrokken en een over de brug moet gaan wonen en de ander achter blijft. 

Deze nieuwe voorziening is een uitkomst voor veel Krimpenaren.” 

 

Samenwerking blijft 

Met de opening van Prinsessenhof gaat een wens die al zo’n tien jaar leefde in Krimpen in vervulling. 

Samen met woningcorporatie QuaWonen kon de voorziening worden gerealiseerd. Met de 

Prinsessenhof wordt voorzien in een duidelijke behoefte bij de reformatorische kerken in Krimpen. “Ik 

ben blij dat we deze locatie in samenwerking met de kerken hebben kunnen opzetten. Vandaag stopt 

die samenwerking niet wat ons betreft, maar gaat die juist door. Bijvoorbeeld door de weeksluitingen 

waar de kerken betrokken bij zullen blijven en de vrijwilligers die vanuit de kerken betrokken zijn.” 

 

Geborgenheid 

Ouderling Cor Verboom van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel is blij en 

dankbaar voor de samenwerking die hij met andere kerken en met Lelie zorggroep heeft mogen 

ervaren. Met als gezamenlijk doel om “ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen geborgenheid 
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te geven in een klimaat waarin Gods Woord het middelpunt is.” Hij wenst de medewerkers en 

vrijwilligers van de Prinsessenhof toe dat de Heere hun werk wil zegenen. “Wij wensen hen liefde voor 

hun werk en de ouderen. En liefde van Christus in hun hart voor henzelf maar ook in verbondenheid aan 

elkaar.” 

 

Achttien bewoners 

Prinsessenhof biedt ruimte aan achttien bewoners. De etage is verdeeld in twee leefgroepen. Negen 

studio’s zijn bestemd voor mensen die lichamelijke zorg nodig hebben, de negen andere studio’s zijn 

bestemd voor mensen met een vorm van dementie. Lelie zorggroep biedt vanuit de reformatorische 

thuiszorgorganisatie Agathos de zorg. Deze zorg staat 24 uur per dag voor de bewoners klaar. De 

bewoners huren zelf hun woning. Zij krijgen hiervoor niet alleen een eigen kamer, maar ook een 

gezamenlijke woonkeuken waar ruimte is voor gezelschap en activiteiten.  

 

Prinsessenhof bevindt zich in het Prinsessenpark in Krimpen aan den IJssel en is gerealiseerd in 

samenwerking met QuaWonen, Nederlanse Bouw Unie en Lelie zorggroep. Voor meer informatie over 

Prinsessenhof: www.leliezorggroep.nl/prinsessenhof De dagelijkse leiding van Prinsessenhof is in 

handen van locatieverantwoordelijke Helmie Rijlaarsdam en teamleider Annemarie van ’t Noordende.  

  

 

Sluiting locatie Dannenborgh in Lunteren 

Lelie zorggroep heeft in 2017 helaas moeten besluiten Zorghuys Dannenborgh in Lunteren te sluiten. 

Het gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen voor verpleeghuiszorg. De kosten om het gebouw 

aan te passen konden niet gedragen worden door zowel de eigenaar van het gebouw als door onszelf. 

Dit betekende dat we de in de afgelopen maanden samen met de bewoners op zoek zijn gaan naar een 

passende nieuwe locatie om zorg en behandeling te ontvangen. De meeste bewoners zijn eind 2017 

verhuisd naar Zorghuys Vellerveste in Barneveld en Huize Nieuwoord in Woudenberg. Een enkele 

bewoner is naar een andere zorginstelling verhuisd. In december is de locatie definitief gesloten en weer 

overgedragen aan de eigenaar.  Met de collega’s zijn we op zoek gegaan naar passend werk op een van 

de andere locaties of de thuiszorg van Lelie zorggroep in de omgeving.  

5. Bedrijfsvoering en personeelsbeleid 

5.1 Bedrijfsvoering & Risicomanagement 

In 2017 is wederom veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering. Hieronder gaan wij in op de 

belangrijkste ontwikkelingen die speelden rondom bedrijfsvoering.  
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Inzicht in de resultaten 

In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het inzichtelijk krijgen van resultaten, zowel 

financieel als op de vlakken personeel en kwaliteit. In 2017 zijn veel parameters en indicatoren 

beschikbaar gekomen voor het management. Conform onze nieuwe besturingsfilosofie en structuur 

wordt hierop nu gestuurd in de regio’s en op de locaties. Hiermee is het inzicht in de prestaties van de 

organisatie verder verbeterd en is er een beter begrip van de onderlinge samenhang. Daarbij is de 

verbinding tussen de verschillende afdelingen binnen de service organisatie verbeterd, waarmee meer 

geïntegreerde beantwoording van vragen en begeleiding van de organisatie plaatsvindt. Hiervoor is 

tevens gebruik gemaakt van de beschikbare datawarehouses die Lelie zorggroep in bezit heeft. Hierbij is 

tevens aandacht besteed aan de liquiditeitsontwikkeling. Deze is inmiddels gestabiliseerd. In samenhang 

met de strategische keuzes wordt nader bekeken hoe de liquiditeiten het beste kunnen worden 

aangewend. Nu zijn deze onder andere gebruikt voor verdere aflossing van de bestaande leningen en 

het financiering van gedane verbouwingen in vastgoed.  

 

Realisatie Ruimte voor nieuw 

Eerder in dit jaarverslag is reeds aandacht besteed aan de inhoud van Ruimte voor nieuw. De omslagen 

hebben in 2017 grotendeels volgens plan plaatsgevonden. Dit vroeg een intensieve begeleiding van deze 

transities. De organisatiestructuur is nu volledig aangepast en geïmplementeerd binnen de organisatie.  

 

Investeringen in ICT 

Op het vlak van ICT zijn er een aantal verbeteringen gerealiseerd:  

• In 2017 is het dossier van de wijkverpleging volledig gedigitaliseerd. De wijkverpleging is 

uitgerust met tablets die de dossiervoering achter de voordeur faciliteren; 

• In 2017 is de NEN 7510 norm vertaald naar het ambitieniveau voor de organisatie. Hiermee is 

het beleid geformuleerd waartoe Lelie zorggroep zich wil verhouden;  

• In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 ingaat.  

• In 2017 is besloten tot implementatie van de systemen NEDAP en Ysis in het intramurale 

bedrijf. Daar zijn de voorbereidingen voor getroffen.  

• Verder is aandacht besteed aan het beter gebruik van bestaande applicaties in de organisatie 

en de formalisatie van het beheer.  

 

Wet- en regelgeving, contractafspraken en verantwoordingen 

In de bedrijfsvoering is veel aandacht besteed aan het aantoonbaar maken en zichtbaar voldoen aan 

geldende wet- en regelgeving en contractafspraken. Verbetering van de dossierkwaliteit, systematische 
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beoordeling van contracten en de inzichtelijkheid van het voldoen aan contracteisen heeft daaraan 

bijgedragen.  

 

5.2 Personeelsbeleid 

 

Onze medewerkers 

Medewerkers binnen Lelie zorggroep verlenen zorg vanuit hun hart. Daarbij zetten zij zich met hart en 

ziel in voor onze cliënten. En daarmee vormen onze medewerkers de spil van onze zorgverlening. Zij 

doen dat overeenkomstig hun levensovertuiging, hun persoonlijke normen en waarden en de 

christelijke zorgvisie van Lelie zorggroep. Binnen onze organisatie worden de medewerkers op de 

locaties en in de regio’s ondersteund door de medewerkers van de Serviceorganisatie en decentrale 

medewerkers en gefaciliteerd met verschillende voorzieningen. Daarbij zijn al onze medewerkers 

professionals die verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Leidinggevenden binnen Lelie zorggroep 

sturen en steunen onze medewerkers en zijn verantwoordelijk voor een werkklimaat waarin 

medewerkers zich prettig voelen en uitgedaagd worden. 

 

In- en uitstroom van medewerkers 

De arbeidsmarkt binnen de zorgsector staat onder grote druk en het lijkt erop dat dit een structureel 

probleem is. Verschillende factoren zijn daar een oorzaak voor zoals bijvoorbeeld demografie 

(vergrijzing en ontgroening), technologie (we kunnen steeds meer), economie (de collectieve solidariteit 

staat onder druk), medisch (medicalisering en toenemende mogelijkheden) en religie (secularisatie en 

individualisering). Daarbij spelen al deze factoren ook nog eens op elkaar in. 

 

Als Lelie zorggroep hebben wij ook te maken met de gevolgen van deze ontwikkelingen. Enerzijds zien 

wij dat er door een grote vraag in de markt medewerkers onze organisatie verlaten en overstappen naar 

andere zorgverleners of zelfs helemaal de zorg verlaten omdat er in andere branches ook een groot 

personeelstekort is. Ons verloop in 2017 bedroeg 14,41%. Als organisatie proberen wij onze 

medewerkers te binden en te boeien door helder te maken waar wij voor staan en te zorgen voor een 

omgeving waar in medewerkers zich thuis voelen en ook perspectief hebben naar de toekomst.  

 

Anderzijds hebben wij als organisatie ook een grote behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers. 

Daarbij is het in 2017 helder geworden dat wij een transitie zullen moeten maken van reactieve 

personeelswerving naar proactieve recruitment en inmiddels zijn daar de eerste acties voor ingezet. Dit 

begint met het helder hebben hoe wij ons als werkgever willen positioneren en hoe dit vervolgens te 
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vertalen in onze profilering. Het spreekt voor zich dat dit ook herkenbaar moet zijn voor onze huidige 

medewerkers. Zij zijn immers onze belangrijkste ambassadeurs.  

 

Daarnaast gaat het over het helder hebben met welke partners wij samenwerken om te voorzien in 

onze medewerkersbehoefte. Een belangrijk kanaal voor ons is de samenwerking met de verschillende 

MBO’s en HBO’s in Nederland. In 2017 zijn deze contacten aangehaald en is de basis gelegd voor een 

programma dat in 2018 zijn vruchten moet opleveren. Enerzijds nemen wij hiermee als organisatie onze 

verantwoordelijkheid om de zorgverlener van de toekomst op te leiden en anderzijds hebben we 

hiermee een belangrijk toevoerlijn van nieuw talent.  

 

Het werven van zogenaamde zij-instromers zien wij als één van de belangrijkste mogelijkheden om te 

voorzien in onze medewerker behoefte. Doelgroepen die wij daarbij willen aanspreken zijn jongeren op 

niveau 3/4/5 met een opleiding gericht op een sociale achtergrond, maar we kijken ook breder naar 

bijvoorbeeld mannen, uitkeringsgerechtigden en gedeeltelijk arbeidsgehandicapten. Een passend 

opleidingstraject moet zij-instroom mogelijk maken. Dit project pakken wij op in samenwerking met 

collega-organisaties binnen de Rotterdamse zorg. 

 

Een leven lang leren 

Als Lelie zorggroep streven wij naar een leerklimaat waarin leren voor medewerkers onderdeel is van 

hun dagelijks werk. Opleiden is daarbij het middel om medewerkers bekwaam voor hun taak te maken 

en te houden. Binnen Lelie zorggroep noemen we dat een leven lang leren! Vakbekwame medewerkers 

zijn van essentieel belang voor het realiseren van de gestelde doelen. Het is daarom van belang 

aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling en leerbehoefte. Als Lelie zorggroep stimuleren 

wij het leren in de organisatie door een klimaat te creëren waar iedereen mag experimenteren en 

fouten maken. Daarvoor hebben wij in 2017 de volgende uitgangspunten gedefinieerd: 

 

• Leren en werken willen we zo veel mogelijk verbinden. Leren gebeurt niet meer alleen in de 

klas maar is steeds meer plaats- en tijdsonafhankelijk; 

• Wij dragen zorg voor en onderhouden een faciliterende infrastructuur. Zo hebben wij in 2017 

de aanzet gegeven voor de implementatie van een Learning Management System (LMS) dat 

medewerkers en (digitale) kennisbronnen zo veel mogelijk verbindt; 

• Wij realiseren een ontwikkelgerichte leercultuur waarin feedback geven en ontvangen cruciaal 

is om continue te verbeteren; 

• De medewerker heeft hierbij eigen regie en wordt daarbij ondersteunt door de leidinggevende 

en de afdeling Opleidingen. 
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Verzuim 

Binnen Lelie zorggroep beschouwen wij verzuim als een vorm van (beïnvloedbaar) gedrag. Of iemand al 

dan niet de keuze maakt om te verzuimen wordt, uiteraard naast de aard van de klacht, in belangrijke 

mate bepaald door de sociale omgeving. Het werk is een belangrijk onderdeel van deze sociale 

omgeving. Daarbij spelen factoren als arbeidstevredenheid, werkmotivatie en de verzuimgelegenheid 

een belangrijke rol bij de keuze om wel of niet te verzuimen. In 2017 is het verzuim gestegen naar bijna 

9 procent. Hiervoor is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. Idee is wel dat er een verband bestaat 

met de reorganisaties van de afgelopen jaren. Nu de organisatie in rustiger vaarwater terecht is 

gekomen lijkt de spanning er bij onze medewerkers uit te komen. Daarnaast streven we naar een 

cultuur waarin: 

• Het voorkomen van verzuim collegiaal bespreekbaar wordt gemaakt waarbij ieder een eigen 

verantwoordelijkheid heeft; 

• Leidinggevenden vroegtijdig verzuimsignalen oppikken en interventies inzetten om verzuim te 

voorkomen; 

• Verder dient de samenwerking en aansluiting in de verzuimketen te worden verbeterd want 

een onvoldoende effectieve samenwerking werkt verzuim verlengend. Daarbij zijn snelheid en 

helderheid noodzakelijk om een dalende beweging te krijgen in het verzuim. In 2017 hebben 

we met een externe partner ingezet op het bespreekbaar maken de reductie van verzuim. In 

2018 zetten wij deze inspanningen door. 

 

Samen Sterk 010 

De grootstedelijke problematiek in Rotterdam is een factor van invloed om goede verpleeghuiszorg te 

bieden. Binnen het programma Samen Sterk 010 werken Rotterdamse zorgaanbieders samen om de 

kwaliteit van de gezondheidszorg in Rotterdam verder te verbeteren. De Rotterdamse aanpak richt zich 

op het meest urgente probleem namelijk het tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel. 

Daarvoor zijn in 2017 onder andere projecten gestart met betrekking tot de werving en opleiding van zij-

instromers en de opleiding van eigen medewerkers. Als Lelie zorggroep doen wij volop in dit programma 

mee. 

 

Vooruitblik 2018 

In 2017 is het fundament gelegd om in 2018 op een efficiënte en effectieve wijze aan de slag te gaan 

met het realiseren van onze personele uitdagingen. Daartoe is een plan opgesteld dat bestaat uit vijf 

prioriteiten namelijk: 
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1. De basis op orde: hierbij gaat het erom dat de HRM processen en systemen op orde zijn en 

prettig werken; 

2. Recruitment met als doel om tijdig en pro actief te voorzien in onze kwantitatieve en 

kwalitatieve personeelsbehoefte; 

3. Opleiding waarbij wij willen bereiken dat alle medewerkers in de zorg in ieder geval bevoegd 

en bekwaam zijn en de verplichte scholingen hebben gevolgd; 

4. Duurzame inzetbaarheid met speciale aandacht voor het vakmanschap, de vitaliteit en 

veerkracht van medewerkers; 

5. Boeien en binden waarin het gaat om het creëren van een cultuur en leiderschap waarbij 

medewerkers zich prettig voelen en die goed is voor het realiseren van de doelstellingen van 

Lelie zorggroep. 

 

Wij vertrouwen er op dat deze focus ons gaat helpen in het realiseren van onze doelstellingen als Lelie 

zorggroep. 

 

5.3 Risicomanagement 

Het onderkennen en analyseren van risico’s en het nemen van maatregelen is een regulier proces voor 

alle medewerkers van Lelie zorggroep. Naast het dagelijkse werk wordt door het managementteam 

regelmatig gesproken over risico’s die de organisatie kunnen bedreigen. In de geconsolideerde 

maandrapportage zijn de belangrijkste risico’s iedere maand benoemd. De raad van bestuur is zich 

bewust van de risico’s en onzekerheden van Lelie zorggroep. Het onderkennen en analyseren van 

risico’s en het nemen van maatregelen is een regulier proces voor alle medewerkers van Lelie 

zorggroep.  

Naast het dagelijkse werk wordt door het managementteam regelmatig gesproken over risico’s die de 

organisatie kunnen bedreigen. In de geconsolideerde maandrapportage zijn de belangrijkste risico’s 

iedere maand benoemd. Daarnaast is in 2017 gestart met identificatie van key performance indicatoren 

en daarvan afgeleide key risk indicatoren. In 2018 is de doelstelling om deze zaken door middel van 

strategiekaarten in te bedden in de reguliere planning- en controlcyclus. Hieronder is informatie 

opgenomen waarin de belangrijkste risico’s en onzekerheden nader zijn uitgewerkt, per deelonderwerp. 

Belangrijk daarbij is dat er organisatiebreed een aantal aspecten zijn benoemd die we graag verder 

willen doorontwikkelen. Dat betreft allereerst de implementatie van de landelijk vastgestelde 

kwaliteitskaders en het verder doorgroeien naar een integraal productaanbod in alle regio’s. Daarnaast 

willen we investeringen in ICT ondersteuning en de toekomstbestendigheid daarvan. Verder 
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ontwikkelen wij ons verder door als aantrekkelijke werkgever door rust, ruimte en regelmaat te creëren 

in ons personeelsbeleid.  

 

Strategie & operationeel 

Categorie Risico/onzekerheid Beheersmaatregelen 

Kwaliteit van zorg voor onze 

cliënten. 

Risico op fouten gedurende 

het zorgproces met 

mogelijke schade voor de 

cliënt. 

• Programma Betere 

Zorg verder 

geïmplementeerd. 

• Implementatie 

software Q suite 

voor monitoring en 

verbeterprocessen. 

• Opleidings- en 

scholingsplannen 

personeel 

uitvoeren. 

• Investeren in 

zorggerichte 

huisvesting. 

• Opvolging 

richtlijnen IGJ. 

• Implementatie 

elektronisch dossier 

Zorg Thuis 

• Voorbereiding 

implementatie 

elektronisch dossier 

Wonen met Zorg 

Kwaliteit en vitaliteit van 

onze medewerkers. 

Risico op ongekwalificeerde  

en/of ongemotiveerde 

medewerkers door ervaring 

hoge 

werkdruk/bureaucratie. 

• Opleidings- en 

scholingsplannen 

uitvoeren. 

• Focus op 

verbetering 

roostersystematiek 
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• D.m.v. 

automatisering en 

digitalisering 

primaire proces 

vereenvoudigen. 

• Werving en selectie 

voor nieuwe 

medewerkers. 

• Programma 

‘’Boeien en Binden’’ 

uitvoeren. 

• Vergroting aantal 

vaste medewerkers 

Kwaliteit van onze 

onroerende goederen. 

Risico dat onroerend goed 

(in eigendom) kwalitatief 

niet volledig voldoet aan 

toenemende kwaliteitseisen 

in de zorg. 

• Verbouwen van 

locaties (Pniël, De 

Burcht en Siloam). 

• Plan voor 

preventief 

onderhouden van 

locaties en 

inrichting. 

• Locatieprofielen 

opstellen en 

locaties inrichten 

op eigen profiel. 

Werken met nieuwe 

organisatiestructuur (één 

stichting) alsmede de 

veranderde aansturing. 

Risico dat omslag van 

voorgestelde 

organisatiestructuur veel 

voeten in de aarde heeft bij 

medewerkers en cliënten. 

• Projectmatig de 

organisatie 

doorlopen op 

wijzigingen 

structuur is 

afgerond 

• Communicatieplan 

intern en extern. 

   



    Jaarverslag 2017 

Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

  Pagina 51 van 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt- en 

productontwikkelingen. 

Risico dat de organisatie in 

concurrerende markt zich 

moeilijk kan positioneren. 

• Integraal 

productaanbod 

ontwikkelen voor 

cliënt. 

• Implementatie 

regiostructuur om 

nabijheid te 

organiseren. 

• Ontwikkelen van 

specialismen. 

• Structureel inzetten 

op innovatie. 

Informatiesystemen, 

cybercrime, datalekken. 

Risico dat onzorgvuldig 

wordt omgegaan met 

gegevens en informatie van 

cliënten. 

 

Risico dat dat storingen 

invloed hebben op het 

zorgproces en 

ondersteuning, met 

mogelijke schade voor de 

cliënt. 

• Opstellen en testen 

calamiteitenplan. 

• Toegangscontroles 

en beveiligings-

maatregelen voor 

ruimtes, hardware 

en 

softwaresystemen. 

• Back-up 

voorzieningen op 

de locaties. 

Financieel. Risico op lage of negatieve 

operationele resultaten. 

• Analyse en 

rapportage op 

opbrengsten en 

kosten. 

• Analyse en 

rapportage 

productiviteit/doel

matigheid. 

• Controle op 

productieplafonds. 

• Kostprijscalculaties 



    Jaarverslag 2017 

Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

  Pagina 52 van 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

en metingen. 

 

Financiële positie 

Categorie Risico/onzekerheid Beheersmaatregelen 

Beschikbaarheid i.v.m. 

kapitaalseisen 

Risico dat de organisatie niet 

of tegen ongunstige 

voorwaarden kapitaal kan 

aantrekken.  

• Financieel 

meerjarenbeleid. 

• Overschotten 

toevoegen aan 

eigen vermogen. 

• Monitoren 

liquiditeitspositie. 

Rente uit financiering en 

bedrijfseconomisch oogpunt 

Risico dat de huidige rente 

op termijn zal wijzigen naar 

een hogere rente. 

• Financieel 

meerjarenbeleid. 

• Pro actief 

inspelen op 

hersluiten van 

rentecontracten. 

• Inzetten van 

rentederivaten. 

• Opstelling 

meerjaren 

(investerings-

)begroting.  

 

Financiële verslaggeving 

Categorie Risico/onzekerheid Beheersmaatregelen 

Voldoen aan WTZi / RJ 655 Risico dat de organisatie zich 

niet verantwoord conform 

de vigerende 

verslaggevingsrichtlijnen 

• Controle door een 

onafhankelijke 

accountant 

• Versterking 

financiële kennis 

binnen de 

organisatie 

• Inzet op een 
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sterke planning- 

en controlcyclus 

Aandacht voor 

schattingen/onzekerheden 

Risico dat niet adequaat 

wordt geschat / aandacht 

wordt besteed aan 

onzekerheden met als gevolg 

fluctuaties in het resultaat 

• Uitgebreide 

onderbouwing 

schattingsposten 

en 

schattingsvariabel

en 

• Documentatie van 

inschattingen en 

lerend vermogen 

in de organisatie 

 

 

 

 

 

 

Wet- en regelgeving  

Categorie Risico/onzekerheid Beheersmaatregelen 

Niet voldoen aan 

vigerende wet- en 

regelgeving 

Risico dat de organisatie 

niet voldoet aan vigerende 

wet- en regelgeving 

• Verantwoordelijkheid 

voor bewaking 

ontwikkelingen wet- 

en regelgeving bij 

management 

• Versterking interne 

juridische kennis 

• Verbetertrajecten op 

het gebied van 

ontwikkelingen 

rondom fiscale 

wetgeving en 

informatiebeveiliging 

• Continue aandacht in 
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de interne 

besprekingen voor 

ontwikkelingen in wet- 

en regelgeving 

 

Geconstateerd kan worden dat het risicoprofiel van de organisatie is gedaald. In 2017 is steeds meer 

zicht ontstaan op het functioneren van de organisatie en de resterende aandachtspunten. Veel 

aandacht is besteed aan de herinrichting van de organisatiestructuur, het verduidelijken van beleid en 

interne procedures. Daarnaast is gewerkt aan het vaststellen van ambitieniveaus, zoals rondom 

informatieveiligheid en privacy. Tevens heeft eind 2017 een eerste analyse plaatsgevonden van het 

risicomanagement in de organisatie aan de hand van het COSO ERM 2017 raamwerk. Hierbij is 

geconstateerd dat veel inmiddels is gedaan rondom de doelstellingen van de organisatie en de 

inzichtelijkheid van risico’s. In 2018 wordt dit verder vervolgd door sessies met het management te 

organiseren omtrent de geïdentificeerde risico’s en beheersingsmaatregelen, waarmee de risicoanalyse 

wordt vervolmaakt. Op basis hiervan wordt tevens een aanzet gegeven voor de implementatie en 

structurele borging van risicomanagement in de planning-en-controlcyclus.  
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Zorgbed in de wijk voorkomt onnodige ziekenhuisopname ouderen 

 

 

 
  

Lelie zorggroep opende donderdag 7 december samen met andere zorgaanbieders in de Rotterdamse 

wijken Kralingen – Crooswijk Zorgbed in de wijk. In deze unieke samenwerking zijn zes plaatsen in 

verpleeghuis Pniël van Lelie zorggroep gereserveerd voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven. 

Door ruimte voor hen vrij te maken in het verpleeghuis in de buurt, kan onnodige ziekenhuisopname 

worden voorkomen. 

 

Door de afbouw van verzorgingshuizen in Nederland, blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Het 

gebeurt hierdoor vaker dat mensen vanwege plotselinge achteruitgang van henzelf of hun mantelzorger 

tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Huisartsen in Kralingen, Crooswijk en omgeving constateerden dat 

hun patiënten hierdoor te vaak onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. 

Alternatief 

Met het Zorgbed in de wijk, is een alternatief gecreëerd. In verpleeghuis Pniël zijn zes bedden 

gereserveerd voor de patiënten van huisartsen uit het gebied Kralingen, Crooswijk, Rubroek en De Esch. 

Met een voor hen ontwikkelde app kunnen de huisartsen hun patiënten eenvoudig aanmelden voor 

tijdelijk verblijf in een van deze bedden. De huisarts blijft betrokken bij de zorg en vanuit Pniël is er 24 

uur verzorging en verpleging beschikbaar.
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Doordat de patiënt nu dichter bij huis wordt opgenomen is bezoek gemakkelijker. Ook bestaat er 

minder risico op een langere ligduur vanwege complicaties die kunnen optreden tijdens een 

ziekenhuisverblijf. Voor de huisarts scheelt deze aanpak reis- en overlegtijd met het ziekenhuis. Ook zijn 

de maatschappelijke kosten van het Zorgbed in de wijk veel lager dan die van een bed in het ziekenhuis. 

 

Partners Zorgbed in de wijk 

Partners in het project Zorgbed in de wijk zijn: Huisartsen in het gebied Kralingen, Crooswijk e.o., Lelie 

zorggroep die de zorgbedden in locatie Pniël heeft gerealiseerd en de zorg tijdens het verblijf biedt, 

thuiszorg van Lelie zorggroep, Laurens en andere aanbieders, het sociale wijkteam, zorgverzekeraar 

Zilveren Kruis Achmea en Zorgimpuls. De betrokken partijen onderzoeken of het Zorgbed in de wijk ook 

in andere delen van Rotterdam te realiseren is. 

Meer informatie 

 

Zie ook www.zorgbedindewijk.nl  
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6. Financieel beleid 

 

Het financieel beleid van Lelie zorggroep is afgeleid van de strategische koers: het bieden van kwalitatief 

goede christelijke zorg in Nederland. Daarbij wordt een ondernemende attitude gecombineerd met 

kostenbewustzijn. Het relatiemanagement met de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, 

alsmede met de externe financiers is daarbij van groot belang. De externe ontwikkelingen zijn groot en 

het risicoprofiel van de zorgsector neemt door het overheidsbeleid hand over hand toe. Er is in 2017 

wederom veel tijd gestoken in de (gegevensgerichte) controle op de opbrengstverantwoording voor 

Wlz, Wijkverpleging (Zvw), Wmo en Jeugdwet ten behoeve van respectievelijk de zorgkantoren, 

zorgverzekeraars en gemeenten, waarbij veel aandacht is besteed aan de borging van deze 

inspanningen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen rondom ICT (digitalisering dossier wijkverpleging, 

NEN 7510 normering en AVG) veel aandacht gevraagd.  

 

Resultaten 

Lelie zorggroep sluit het boekjaar 2017 af met een resultaat van ruim 1 miljoen euro winst. Gezien de 

historie en de professionele doorontwikkeling van de organisatie is dit resultaat bijzonder moedgevend! 

In 2017 zijn de eerder gestarte ombuigingsoperaties vervolgd. Dit heeft geleid tot een herstel van de 

operationele resultaten. Het genormaliseerde resultaat is rond nihil, rekening houdend met de 

verkregen impulsmiddelen. Deze impulsmiddelen zijn aangewend voor aanzienlijke investeringen in de 

kwaliteit. De extramurale activiteiten eindigden in 2017 met een licht positief resultaat. Daarnaast zijn 

incidentele resultaten geboekt rondom de afwikkeling van de GGZ, maar zijn er ook incidentele verliezen 

rondom het afstoten van de locaties Dannenborgh en De Koningshof. Voor 2018 heeft Lelie zorggroep 

een positieve begroting vastgesteld van een € 1,5 miljoen positief. Deze begroting is reëel ingeschat. 

Met de maatregelen die genomen en geëffectueerd zijn, heeft Lelie zorggroep de weg naar boven weer 

gevonden. Hierdoor is continuïteit van zorg en de organisatie gewaarborgd. De raad van bestuur is ervan 

overtuigd dat de organisatie dankzij de genomen maatregelen haar voortbestaan op lange termijn kan 

borgen. 

 

Toelichting resultaten 

De omzet (som der bedrijfsopbrengsten) is gedaald tot € 109,6 miljoen (2016: € 121,5 miljoen). De 

samenstelling kent wel wijzigingen. Zichtbaar is een daling van de opbrengsten in de 

Zorgverzekeringswet van € 2,8 miljoen. Dit als gevolg van het afstoten van de GGZ, het afscheid nemen 

van zorgpartners en verdere afname van productie in niet-kerngebieden. Daarnaast is een afname van 

Wlz opbrengsten zichtbaar van € 7,1 miljoen. De sluiting van De Koningshof en het afscheid nemen van 
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zorgpartners zijn daarvoor de grootste verklaring. Echter, eind 2017 is de Prinsessenhof in gebruik 

genomen. Daarnaast is een deel van de ontvangen impulsmiddelen van € 2,3 miljoen in opgenomen. 

Verwachting is dat in 2018 weer een groei van de opbrengsten zichtbaar zal worden.  

 

Tevens is een afname van het aantal fte’s zichtbaar van 1.710 naar 1.561. Dit is een gevolg van de in 

2016 ingezette afbouw. Nog wel zijn capaciteitstekorten zichtbaar, waardoor de uitgaven voor 

personeel niet in loondienst niet gedaald zijn. De overige bedrijfskosten zijn met circa € 2,8 miljoen 

afgenomen. Voornamelijk hangt dit samen met een verkleining van de bedrijfsactiviteiten. Het positieve 

exploitatieresultaat over 2017 is ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten gebracht.  

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de Lelie zorggroep op langere termijn in staat is aan haar 

verplichtingen te voldoen. Een belangrijk kengetal hiervoor is de ratio “eigen vermogen in procenten 

van de bedrijfsopbrengsten”. Door het positieve resultaat over 2017 is deze ratio gestegen naar 11,5% 

(2016: 9,6%). Deze ratio ligt (geconsolideerd) ruim onder het minimale normpercentage dat door het 

Waarborgfonds voor de Zorgsector wordt gehanteerd (15%). Een andere ratio voor de solvabiliteit 

betreft de verhouding eigen vermogen/balanstotaal. Deze ratio bedraagt eind 2017 25,1% (2016: 

19,5%). Beide kengetallen geven aan dat de financiële gezondheid van Lelie zorggroep verder verbeterd 

is.  

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de Lelie zorggroep op korte termijn aan haar verplichtingen kan 

voldoen. Een belangrijke indicator hiervoor is de current-ratio: vlottende activa/kortlopende schulden. 

Deze ratio bedraagt eind 2017 1,17 (2016: 1,27). De afname wordt vooral veroorzaakt door de daling 

van de kortlopende schulden als gevolg van de ORT nabetalingen conform de cao. Deze ratio is in 2017 

wel gestabiliseerd. Geconcludeerd kan worden dat de liquiditeit van Lelie zorggroep goed is (norm: 1,0). 

Lelie zorggroep is niet in het bezit van financiële (afgeleide) instrumenten. 

 

Investeringen en financiering 

Het grootste deel van de door de Lelie zorggroep in 2017 gedane investeringen betreft investeringen in 

verbouwingen, inventarissen en ICT-apparatuur. In totaal is voor € 2,6 mln. geïnvesteerd in materiële 

activa. Grotere investeringen in vaste activa waren in 2017 aanpassing van de panden Pniël, Siloam en 

De Burcht, vanwege de verbouwingen die volgden uit het feit dat tweepersoonskamers niet meer zijn 

toegestaan. Deze investeringen zijn gefinancierd met eigen middelen. Vooralsnog is er geen aanvullende 

externe financieringsbehoefte verwacht over 2018. 
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Joris Slaets pleit voor leefplezier in de zorg 

 

Lelie zorggroep werkt aan persoonsgerichte zorg. Maar hoe ga je daar mee aan de slag? We lieten ons 

inspireren met een lezing door Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde. Hij hield in september op 

locatie Pniël een pleidooi voor meer leefplezier in de zorg. “In het laatste levensjaar van ouderen betalen  

we gemiddeld 50.000 euro aan zorgkosten. Stel dat u zelf mocht bepalen waaraan u dat geld zou  

uitgeven?” De vraag van Joris Slaets zet aan tot nadenken. Kiest u voor zorgverleners die vooral  

protocollen moeten langslopen? Of voor zorgpersoneel dat tijd heeft om er samen met u een  

fijne dag van te maken? 

 

Protocollen 

Het antwoord ligt voor de hand. Toch ging het de laatste jaren in de ouderenzorg vooral over protocollen, 

stelt Slaets. “Die protocollen gaan over wat wij denken dat goede zorg is. Dat moeten we niet weggooien. 

Maar het eigen verhaal van de cliënt moet wel voorop staan.”  Dat verhaal spoor je niet op door een 

vragenlijstje af te werken als een oudere in zorg komt. “Om iemand echt te leren kennen, is een  

persoonlijke relatie nodig. Laat het levensverhaal van een bewoner opschrijven door een medewerker die 

een klik met hem heeft. En laat die medewerker het vervolgens delen met zijn of haar collega’s. Zo kun je 

samen rekening houden met de dingen die een oudere écht belangrijk vindt. En noem het dan geen 

zorgleefplan, maar een leefplezierplan.” 

 

Behoeften en verlangens 

Slaets wijst op het verschil tussen behoeften en verlangens. “Als je in de zorg voor ouderen alleen let op 

behoeften, ben je vooral bezig om lichamelijke narigheid te beperken. Om te genezen. Maar in de 

verpleeghuizen wonen tegenwoordig ouderen voor wie dat allang geen haalbare kaart meer is. Richt je 

daarom op hun verlangens. En het basisverlangen van ons allemaal is: een relatie met een ander.”  

Hoe je dat doet? Door er te zijn voor die ander. In de zorg is die opdracht nog best ingewikkeld. “Iedereen 

begint dan direct te roepen: ‘daar hebben we geen tijd voor!’ Maar ik vind: daar moet je tijd voor maken.  

We zijn eraan gewend geraakt dat elk zorguur ‘productief’ moet zijn. Maar neem nu eens de tijd om er 

gewoon voor je cliënt te zijn, zonder verdere opdrachten. Ik ben ervan overtuigd dat er dan mooie dingen 

gebeuren.”  

 

Dilemma’s 

 “Ik besef dat mijn boodschap dilemma’s met zich meebrengt”, zegt Slaets. Hij moedigt zorgverleners  

aan om daar met elkaar over te praten. “Spreek samen af welke zorg ‘goed genoeg is’. Daar moet  

iedereen zich aan houden. En gun elke afdeling daar bovenop speelruimte om per bewoner kijken  

hoe we zijn of haar tijd in het verpleeghuis zo plezierig mogelijk kunnen maken. ”  

 

Joris Slaets 

Joris Slaets is hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van Leyden Academy. Hij maakt zich  

hard voor een omslag in de ouderenzorg. Hij begeleidt een tiental verpleeghuizen die als proefproject  

het leefplezier van hun bewoners voorop stellen. Daarbij mogen zij indien nodig zelfs een protocol opzij 

schuiven.  

Het project wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Slaets is al meer dan 35 jaar actief in de ouderenzorg.  
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7.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

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

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 26.739.597 27.418.104

Financiële vaste activa 2 4.837 7.682

Totaal vaste activa 26.744.434 27.425.786

Vlottende activa

Voorraden 3 28.855 30.626

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 614.503 509.249

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 386.398 643.339

Debiteuren en overige vorderingen 6 7.862.750 10.240.147

Liquide middelen 7 14.705.140 21.002.505

Totaal vlottende activa 23.597.646 32.425.866

Totaal activa 50.342.080 59.851.652

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

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8

Kapitaal 953 953

Bestemmingsreserves 1.039.873 1.039.873

Bestemmingsfondsen 10.874.314 9.847.802

Algemene en overige reserves 737.919 755.616

Totaal eigen vermogen 12.653.059 11.644.244

Voorzieningen 9 3.082.492 6.858.131

Langlopende schulden (nog voor meer 10 14.377.730 15.815.583

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 356.548 0

Overige kortlopende schulden 11 19.872.251 25.533.694

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 20.228.799 25.533.694

Totaal passiva 50.342.080 59.851.652
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7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 104.040.153 115.235.812

Subsidies 17 1.637.001 1.465.001

Overige bedrijfsopbrengsten 18 3.943.098 4.830.351

Som der bedrijfsopbrengsten 109.620.252 121.531.164

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 87.179.983 97.298.472

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 2.751.999 3.128.669

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 -952.196

Overige bedrijfskosten 22 18.021.280 21.205.081

Som der bedrijfslasten 107.953.262 120.680.026

BEDRIJFSRESULTAAT 1.666.990 851.138

Financiële baten en lasten 23 -658.175 -665.493

RESULTAAT BOEKJAAR 1.008.815 185.645

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemingsfonds aanvaardbare kosten 1.026.512 214.795

Reserve identiteit en zorgvernieuwing -17.697 -29.150
1.008.815 185.645
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7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.666.990 851.138

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 3.144.538 3.128.669

- mutaties voorzieningen 9 -3.775.639 -5.144.015

- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 13.888

-631.101 -2.001.458

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 1.771 -7.027

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-

zorgproducten 4 -105.254 2.884.206

- vorderingen 6 2.377.397 2.538.716

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 

respectievelijk -overschot 5 613.489 561.838

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 11 -5.661.443 484.319

-2.774.040 6.462.052

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.738.151 5.311.732

Ontvangen interest 23 2.568 41.312

Betaalde interest 23 -660.743 -706.805

-658.175 -665.493

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -2.396.326 4.646.239

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -2.663.576 -674.647

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 197.545 467.953

Bijzondere waardeverminderingen gebouwen 1 0 -952.196

Investeringen in overige financiële vaste activa 2 0 10.749

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 2 2.845 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.463.186 -1.148.141

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 10 -1.437.853 -1.437.853

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.437.853 -1.437.853

Mutatie geldmiddelen -6.297.365 2.060.245

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 21.002.505 18.942.260

Stand geldmiddelen per 31 december 7 14.705.140 21.002.505

Mutatie geldmiddelen -6.297.365 2.060.245

Toelichting:

De mutatie geldmiddelen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afname van de kortlopende schulden, met als  belangrijkste 

posten: 1) de uit de cao voortvloeiende nabetaling ORT ad € 1.421.243, 2) de verschuiving van de uitbetaling eindejaarsuitkering van 

december naar november waardoor de hierop drukkende loonheffing en sociale lasten ad € 1.878.046 nog binnen het kalenderjaar 

betaald moest worden en 3) in 2017 heeft een belangrijke uitstroom van middelen uit de gevormde voorzieningen plaatsgevonden.
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7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Lelie Zorggroep (hierna: Lelie zorggroep), statutair gevestigd te Rotterdam, en feitelijk gevestigd te Capelle aan

den IJssel, Wormerhoek 14, is geregistreerd onder KvK-nummer 24486069. 

Met ingang van 1 juli 2017 heeft Lelie zorggroep 100% van de aandelen van Thuis in Zorg B.V. verworven. Voor deze

groepsmaatschappij is geen consolidatie toegepast. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat alle activiteiten per ultimo

boekjaar zijn overgeheveld naar Lelie zorggroep. Tevens zijn de baten en lasten integraal verantwoord binnen Lelie

zorggroep. Ook de activa en passiva van Thuis in Zorg B.V. zijn ultimo boekjaar overgedragen aan Lelie zorggroep, met

uitzondering van de bankrekening. Deze heeft per ultimo 2017 een saldo van € 61.639, dat in de B.V. verantwoord is als

een schuld aan Lelie zorggroep. In de balans van Lelie zorggroep is derhalve een vordering op groepsmaatschappijen

opgenomen van € 61.639 (zie 5.1.5 toelichting op de balans, 6. Debiteuren en overige vorderingen). Het effect van

consolidatie is hiermee zodanig beperkt materieel dat Lelie zorggroep zich op het standpunt heeft gesteld dat consolidatie

geen bijdrage levert aan het getrouwe beeld van de jaarrekening. 

De belangrijkste activiteiten van Lelie zorggroep zijn:

- het bieden van thuiszorg en begeleiding in gemeenten verspreid over Nederland

- het bieden van verpleeghuiszorg, behandeling en dagbesteding in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Woudenberg en

Barneveld.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De raad van bestuur heeft de

continuïteitsveronderstelling beoordeeld op basis van de meerjarenprojecties, de begroting en de verwachte ontwikkeling

van de liquiditeitspositie. Ook de zorgverkoopuitkomsten zijn hierin meegenomen. 

Consolidatie

Op grond van artikel 7, lid 6, van Regeling Verslaggeving WTZi  zijn de volgende stichtingen niet opgenomen in de 

jaarrekening:

·            Stichting Chaverim, Rotterdam;

·            Stichting Vrienden van Pniël, Rotterdam;

·            Stichting Vrienden van Tiendhove, Krimpen aan den IJssel;

In verband met de opheffing van locatie De Koningshof heeft het bestuur van Stichting Koningshoffundatie, Rotterdam,

besloten deze stichting op te heffen. Opheffing heeft plaatsgevonden per 28 december 2017.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. Deze 

herrubriceringen betreffen:

afschrijvingen materiële vaste activa: het in de jaarrekening 2016 opgenomen bedrag ad € 4.080.865 is in de jaarrekening 

2017 (vergelijkende cijfers) verminderd met € 952.196

algemene kosten: het in de jaarrekening 2016 opgenomen bedrag ad € 3.995.320 is in de jaarrekening 2017 

(vergelijkende cijfers) vermeerderd met € 952.196

66



Stichting Lelie Zorggroep

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Verbonden rechtspersonen

Lelie zorggroep is medebestuurder van Stichting ConForte. Stichting ConForte is de brancheorganisatie van

zorgondernemers op het terrein van verpleging, thuiszorg en GGZ in de regio Rotterdam. Tevens is zij vertegenwoordigd

in het algemeen bestuur van de Stichting Zeeuwse Zorgschakels.

Lelie zorggroep heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn:

- Stichting ConForte

- Stichting Zeeuwse Zorgschakels

- Samenwerking Stichting Christelijke Jeugdhulp Coöperatief

Hieronder volgt nadere informatie:

- Stichting ConForte

- Rechtsvorm is een stichting

- De kernactiviteiten zijn:

   - behartigen van belangen bij bijvoorbeeld politiek en verzekeraars

   - anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving

   - bieden van een platform voor informatieuitwisseling en afstemming

   - werken aan positieve beeldvorming van de sector

   - faciliteren van samenwerking met andere sectoren

- De (mate van) zeggenschap die Lelie zorggroep kan uitoefenen is zeer beperkt, zij is gezamenlijk met vele

   andere zorginstellingen vertegenwoordigd in het algemeen bestuur

- Stichting Zeeuwse Zorgschakels te Middelburg

- Rechtsvorm is een stichting

- De kernactiviteiten zijn: het in nauwe samenwerking met de deelnemers ontwikkelen, implementeren en

   uitvoeren van transmurale en ketenzorgactiviteiten in Zeeland, teneinde de kwaliteit van zorg voor patiënten te

   verbeteren

- De (mate van) zeggenschap die Lelie zorggroep kan uitoefenen is zeer beperkt, zij is gezamenlijk met vele

   andere zorginstellingen vertegenwoordigd in het algemeen bestuur
- Samenwerking Stichting Christelijke Jeugdhulp Coöperatief U.A.

- Rechtsvorm is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid

- Doel is om meer samenwerking te bewerkstelligen tussen de verschillende christelijke aanbieders in de

   jeugdzorg

- De (mate van) zeggenschap die Lelie zorggroep kan uitoefenen is zeer beperkt, zij is gezamenlijk met vele

   andere zorginstellingen vertegenwoordigd in het algemeen bestuur

Lelie zorggroep is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder normale marktvoorwaarden hebben

plaatsgevonden.

7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

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 passiva, 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, tenzij hierna anders vermeld. Op inventarisgoederen,

installaties en gebouwen wordt afgeschreven vanaf de maand na ingebruikname. Voor zover subsidies of daaraan gelijk

te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht

op de investeringen.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich

voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet zal worden

terugverdiend. 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 netto-kasstromen die het actief naar

verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de

boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord

voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 67
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Lelie zorggroep beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge de Wlz. Voor dit

vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde

investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van zes jaar (2012-2017) waarin

deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging kan sprake zijn van

indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan dient te worden getoetst

of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. 

Als gevolg van de invoering van de onderhandelbare NHC-systematiek kan ook blijken dat huurlasten niet terugverdiend

kunnen worden binnen de exploitatie. Als dit het geval is, wordt hiervoor een voorziening opgenomen onder

"verlieslatende contracten". 

Economische gebruiksduur en waardering

Lelie zorggroep heeft een beoordeling gemaakt van de toekomstige exploitatie van de intramurale locaties. Dit betreft

zowel eigendoms- als huurpanden. Per locatie heeft een integrale beoordeling plaatsgevonden van de cliëntendoelgroep,

de (huidige en verwachte) zorgzwaarte, de demografische ontwikkeling in de wijk en de functionaliteit van het pand.

Daarbij is tevens beoordeeld welke functionele aanpassingen in de toekomst nodig zijn. Ook de toekomstige financiële

ontwikkelingen (invoering van onderhandelbare Normatieve HuisvestingsComponenten (NHC’s) e.d.) zijn hierin

betrokken. Op basis hiervan is besloten om de vaste activa te waarderen op basis van voortzetting van de tot heden

gehanteerde afschrijvingstermijnen. Dit mede omdat een wijziging in de afschrijvingskosten als gevolg van de herziening

van de afschrijvingstermijnen een beperkte invloed op het resultaat zal hebben.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0 - 20%

Machines en installaties: 5 - 10%

Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 - 50%

Financiële instrumenten

In de jaarrekening van Lelie zorggroep zijn de volgende financiële instrumenten opgenomen: financiële vaste activa, 

onderhanden projecten, voorraden, vorderingen, liquide middelen, lang- en kortlopende schulden.

Initiële waardering

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde.

Vervolgwaardering

Na de eerste opname worden de financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit leningen aan medewerkers in het kader van het bedrijfsfietsenplan. De leningen

worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten uit hoofde van GRZ en GGZ DBC's worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van het

DBC / DBC-zorgproduct. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te

koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar open stonden. Op de onderhanden projecten worden de

voorschotten die ontvangen zijn van zorgverzekeraars in mindering gebracht. In verband met de beëindiging van de GGZ-

activiteiten in 2016 heeft het saldo onderhanden projecten ultimo 2017 en 2016 alleen betrekking op GRZ-DBC's.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde, waar nodig onder aftrek van een

voorziening.

Vorderingen

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

vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan

geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van

verwachte oninbaarheid. Onder de vorderingen is opgenomen het door de failliete Stichting Christelijke GGZ en STAGG

aan Lelie zorggroep verschuldigde bedrag, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, saldi op betaalkaarten 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.
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Voorzieningen (algemeen)

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze

is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in

de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de

verplichting.

Voorziening verlieslatende contracten

Voor Stichting Lelie Zorggroep speelt deze problematiek met name ten aanzien van de gehuurde intramurale locaties.

Voor deze locaties is vanuit de bekostigingssystematiek een huurlast ontstaan die niet in alle gevallen past binnen de

NHC-vergoeding. Voor deze locaties is voor de resterende verwachte gebruiksduur een voorziening opgenomen voor het

niet vergoede deel. De voorziening is bepaald op basis van het verschil tussen de toekomstige huurlasten en de contante

waarde van de toekomstige met de exploitatie van het actief samenhangende netto-kasstromen. 

Voorziening langdurig zieken

Deze voorziening is opgenomen in verband met de verplichting tot loondoorbetaling aan arbeidsongeschikte 

medewerkers. De voorziening wordt opgebouwd voor medewerkers die gedurende langere tijd arbeidsongeschikt zijn en 

voor wie de prognose van re-integratie ongunstig is dan wel voor arbeidsongeschikte werknemers waarvan vaststaat dat 

zij niet meer aan het arbeidsproces zullen kunnen deelnemen en Lelie zorggroep de verplichting heeft tot het doorbetalen 

van het loon. De hoogte van deze voorziening is bepaald op 100% van de salariskosten (inclusief sociale lasten) in het 

eerste ziektejaar en op 70% in het tweede ziektejaar. De voorziening is nominaal gewaardeerd.

Jubileumvoorziening

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. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4%.

Voorziening reorganisatie

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd 

en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft 

gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is 

gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de 

reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie 

noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de organisatie.

Voorziening GGZ

De stichtingen die de GGZ activiteiten uitvoerden zijn failliet verklaard op 9 juni 2016. De failliete boedel is overgenomen

door Zorg van de Zaak. Er is een inschatting gemaakt van de kasstromen die nog volgen uit het faillissement, alsmede de

te maken kosten. Dit heeft geleid tot opname van een voorziening, voor de beste schatting van nog af te wikkelen

bedragen.

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 (nominale waarde). De 

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 

schulden.
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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.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

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

betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 

worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

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

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

mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte 

kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze 

kunnen worden bepaald.

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

de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

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

Omzetbepaling uit hoofde van DBC's:

De omzet bevat de standaard landelijke onzekerheden, te weten: a) terugwerkende kracht aanpassingen; b)

schadelastprognose; c) schadelastplafond kan wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken; d) materiële controles.

Personele kosten

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

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Lelie zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende

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

verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Lelie zorggroep. De

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Lelie zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever

wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de

dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen)

dit toelaat. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe

berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2018 bedroeg de

dekkingsgraad 101,6% (februari 2017: 91,6%) en komt daarmee in de buurt van de minimaal vereiste dekkingsgraad van

104,3%. Volgens de spelregels is de financiële positie van het pensioenfonds pas financieel gezond bij een dekkingsgraad

van 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan (maart 2017) in het jaar 2026 hieraan te kunnen voldoen.

Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Lelie zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Lelie

zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening

verantwoord.

Financiële baten en lasten

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

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 

resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van 

deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en 

waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
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7.1.4.5 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.

7.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

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

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

1. Materiële vaste activa

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 22.635.810 23.031.068

Machines en installaties 573.015 807.946

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.530.772 3.579.090

Totaal materiële vaste activa 26.739.597 27.418.104

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 27.418.104 29.401.770

Bij: investeringen 2.663.576 674.647

Af: afschrijvingen 2.751.999 3.128.669

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 952.196

Af: desinvesteringen 590.084 481.840

Boekwaarde per 31 december 26.739.597 27.418.104

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Overige vorderingen 4.837 7.682

Totaal financiële vaste activa 4.837 7.682

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 7.682 18.431

Verstrekte leningen / verkregen effecten 12.722 5.082

Ontvangen dividend / aflossing leningen -15.567 -15.831

Boekwaarde per 31 december 4.837 7.682

Toelichting:

In 2016 is door Lelie zorggroep de vastgoedstrategie verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot andere scenario's. Met een beperkte 

investering kan de levensduur van de locatie Pniël worden verlengd. In 2016 is zicht gekomen op een rendabele investering. Dit 

heeft geleid tot een verwachte langere levensduur en daarmee terugname van de eerder genomen bijzondere waardevermindering 

van € 952.196. 

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

mutatieoverzicht onder 7.1.6.

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

mutatieoverzicht onder 7.1.6.

De financiële vaste activa hebben volledig betrekking op de aan medewerkers verstrekte leningen in het kader van het 

bedrijfsfietsenplan.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 7.1.7.
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3. Voorraden 

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

€ €

Hulpmiddelen 28.855 30.626

Totaal voorraden 28.855 30.626

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

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

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 614.503 509.249

Totaal onderhanden werk 614.503 509.249

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2017

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

614.503 0 0 614.503

Totaal (onderhanden werk) 614.503 0 0 614.503

Toelichting:

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

t/m 2014 2015 2016 2017 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 333.938 128.944 180.457 643.339

Financieringsverschil boekjaar 386.398 386.398

Correcties voorgaande jaren -4 -13 13.583 13.566

Betalingen/ontvangsten -333.934 -128.931 -550.588 -1.013.453

Subtotaal mutatie boekjaar -333.938 -128.944 -537.005 386.398 -613.489

Saldo per 31 december 0 0 -356.548 386.398 29.850

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Op de gewaardeerde DBC's is geen voorziening noodzakelijk.

De voorraden bestaan uit de voor uitleen, verhuur en verkoop beschikbare hulpmiddelen van Zorgwinkel De kleine Burcht. Een 

voorziening voor incourantheid is niet noodzakelijk.

Geriatrische revalidatie
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31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 386.398 643.339

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 356.548 0

29.850 643.339

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

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 60.703.141 68.505.257

Af: correcties voorgaande jaren 0 -469.555

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 60.316.743 67.855.245

Totaal financieringsverschil 386.398 180.457

6. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.690.804 1.631.723

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 400.701 381.152

Nog te factureren omzet Wmo/Jeugdwet 1.792.155 2.317.935

Nog te factureren omzet Zvw 1.119.137 1.578.363

Nog te factureren omzet subsidies 857.803 1.009.427

Vordering op CGGZ 400.000 2.763.150

Overige vorderingen:

Vorderingen op groepsmaatschappijen 61.639 0

Vooruitbetaalde bedragen: 311.161 202.827

Nog te ontvangen bedragen: 229.350 355.570

Totaal debiteuren en overige vorderingen 7.862.750 10.240.147

Toelichting:

7. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 14.684.150 20.983.393

Kassen en kruisposten 20.990 19.112

Totaal liquide middelen 14.705.140 21.002.505

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Lelie zorggroep.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 37.147 (2016: € 93.977).

Als gevolg van het feit dat Stichting Christelijke GGZ geen deel meer uitmaakt van Lelie zorggroep is de vordering van Lelie 

zorggroep op deze stichting in 2016 en 2017 opgenomen onder de Debiteuren en overige vorderingen. De daling van deze 

vordering is het gevolg van door de curator gedane uitkeringen in het kader van de afwikkeling van het faillissement. De 

voorziening die in aftrek op deze vordering is gebracht, bedraagt € 400.000 (2016: € 4.034.033)
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PASSIVA

8. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 953 953

Bestemmingsreserves 1.039.873 1.039.873

Bestemmingsfondsen 10.874.314 9.847.802

Algemene en overige reserves 737.919 755.616

Totaal eigen vermogen 12.653.059 11.644.244

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 953 953

Totaal kapitaal 953 0 0 953

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Huisvestingsbeleid 1.039.873 1.039.873

Totaal bestemmingsreserves 1.039.873 0 0 1.039.873

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 9.847.802 1.026.512 10.874.314

Totaal bestemmingsfondsen 9.847.802 1.026.512 0 10.874.314

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Algemene reserve 576.434 576.434

Overige reserves:

Identiteit en zorgvernieuwing 179.182 -17.697 161.485

Totaal algemene en overige reserves 755.616 -17.697 0 737.919

Toelichting:

De algemene reserve ad € 576.434 is ontstaan uit de resultaatbestemming van Stichting Lelie zorggroep, wonen, zorg en welzijn 

en Stichting De Driehoek in eerdere jaren. Beide stichtingen zijn bij de juridische fusie per 31 december 2016 opgegaan in Stichting 

Lelie Zorggroep. Als gevolg hiervan heeft afzonderlijke presentatie geen betekenis meer.
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9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

- reorganisatie 1.307.432 578.748 1.031.780 234.411 619.989

- jubileumverplichtingen 295.051 48.028 57.796 285.283

- langdurig zieken 174.150 48.219 222.369

- verlieslatend contract 3.708.498 14.444 1.768.091 1.954.851

- afwikkeling GGZ 1.373.000 400.000 973.000 0

Totaal voorzieningen 6.858.131 689.439 3.257.667 1.207.411 3.082.492

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 343.704

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.738.788

hiervan > 5 jaar 917.906

Toelichting per categorie voorziening:

Reorganisatie

Jubileum

Langdurig zieken

Afwikkeling GGZ

De voorziening jubileumverplichtingen is opgenomen in verband met de in de cao VVT opgenomen verplichting om bij bepaalde 

jubilea een uitkering aan de medewerker te verstrekken. De berekening is gebaseerd op het aanwezige personeelsbestand, 

maandsalaris, leeftijd en vertrekkans en gewaardeerd tegen contante waarde.

Voor een aantal locaties is vanuit de bekostigingssystematiek een huurlast ontstaan die niet past binnen de NHC-vergoeding. Voor

deze locaties is derhalve voor de resterende verwachte gebruiksduur een voorziening opgenomen. De voorziening is bepaald op

basis van het verschil tussen de toekomstige huurlasten en de contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen. In verband

met de sluiting van de locatie De Koningshof is in 2016 een aanvullende voorziening opgenomen van € 1.696.250 die in 2017 is

uitgenut. Het saldo per ultimo boekjaar betreft alleen de locaties Atrium, Oranjehof, Tiendhove, Siloam en De Burcht.

Op 9 juni 2016 is het faillissement uitgesproken van de Stichting Christelijke GGZ (SCGGZ) en STAGG. Lelie zorggroep blijft

verantwoordelijk voor een aantal geïdentificeerde risico's waarvan het totale bedrag in 2016 is bepaald op € 1.373.000. Overleg

met verzekeraars heeft geleid tot een aanzienlijke vrijval in 2017. Het restrisico wordt geschat op € 400.000. Dit bedrag is in

mindering gebracht op de onder de debiteuren en overige vorderingen opgenomen vordering op CGGZ.

De voorziening langdurig zieken is opgenomen in verband met de verplichting tot loondoorbetaling aan arbeidsongeschikte 

medewerkers. De voorziening wordt opgebouwd voor medewerkers die gedurende langere tijd arbeidsongeschikt zijn en voor wie 

de prognose van reïntegratie ongunstig is, dan wel voor arbeidsongeschikte medewerkers van wie vaststaat dat zij niet meer aan 

het arbeidsproces zullen kunnen deelnemen en Lelie zorggroep de verplichting heeft tot het doorbetalen van het loon. De hoogte 

van deze voorziening is bepaald op 100% van de salariskosten (inclusief sociale lasten) in het eerste ziektejaar en op 70% in het 

tweede ziektejaar.De voorziening is nominaal gewaardeerd.

Verlieslatende contracten

De voorziening reorganisatie betreft de reorganisatie van het extramurale bedrijf. De kosten zijn gebaseerd op ramingen van de

daarmee gepaard gaande kosten. De voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.
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10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

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

€ €

Schulden aan banken 14.377.730 15.815.583

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 14.377.730 15.815.583

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 17.253.436 18.691.289

Af: aflossingen 1.437.853 1.437.853

Stand per 31 december  15.815.583 17.253.436

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.437.853 1.437.853

Stand langlopende schulden per 31 december 14.377.730 15.815.583

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.437.853 1.437.853

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 14.377.730 15.815.583

hiervan > 5 jaar 9.698.593 10.645.691

Toelichting:

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 3.041.449 3.333.103

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.437.853 1.437.853

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.502.860 3.421.470

Schulden terzake pensioenen 1.010.923 1.783.174

Nog te betalen salarissen 2.078.340 1.588.965

Vooruitontvangen pgb-budgetten 0 89.189

Overige vooruitontvangen bedragen 939.404 134.269

Vakantiegeld 2.570.693 2.563.934

Vakantiedagen 3.071.803 3.081.052

ORT naheffing ingevolge cao 458.170 1.879.413

Overige schulden 3.760.756 6.221.272

Totaal overige kortlopende schulden 19.872.251 25.533.694

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden onder 7.1.7. De

aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheden aan het Waarborgfonds voor

de opgenomen leningen betreft hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen. 

De aanzienlijke daling van de kortlopende schulden wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door

- de in de cao VVT bepaalde verschuiving van de uitbetaling eindejaarsuitkering van december naar november waardoor de hierop

drukkende loonheffingen en sociale lasten nog binnen het boekjaar betaald moeten worden

-  versnelde facturatie van het pensioenfonds aan de aangesloten werkgevers

- de uitbetaling van de uit de cao VVT voortvloeiende nabetaling ORT (voor zover opgevraagd door de ex-medewerkers)

- de betaling respectievelijk gedeeltelijke vrijval van diverse overige schulden, waaronder productierisico's

De stijging van de overige vooruitontvangen bedragen wordt veroorzaakt door de ontvangst van impulsmiddelen.
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12. Financiële instrumenten

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

Kortlopend Langlopend hiervan

Locatie Adres < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar

kantoor Veenendaal Vendelier 55 en 59 Veenendaal 183.018 30.503 0

Atrium Karel Doormanstraat 343 Rotterdam 522.475 1.044.950 0

Hoofdkantoor serviceorganisatie Wormerhoek 14 Capelle a/d IJssel 331.654 0 0

De Burcht Van Moorselplaats 2 Rotterdam 1.251.258 8.338.827 4.303.795

Tiendhove Patrijzenstraat 57 Krimpen a/d Ijssel 802.767 10.569.767 7.358.699

Oranjehof (zorginfrastructuur) Immanuel Kantstraat 2b Rotterdam 128.352 64.176 0

Oranjehof (verpleeghuis) Immanuel Kantstraat 2a Rotterdam 454.954 227.477 0

Siloam Kruisnetlaan Hoogvliet 457.146 457.146 0

Vellerveste Ds. E. Fransenlaan 3 Barneveld 203.000 1.015.000 203.000

Westerstein Puitstraat 101 Hoogvliet 380.264 3.549.132 2.028.076

Nieuwoord Maarsbergseweg 22 Woudenberg 256.402 3.974.227 2.948.620

Zorghotel  Hoogbouw Charloise lagedijk 951 Rotterdam 453.334 0 0

Prinsessenhof Oranjesingel 2 en 8 t/m 28 Krimpen a/d Ijssel 113.018 1.469.233 1.017.161
Diverse overige locaties 555.801 1.440.316 790.368

6.093.442 32.180.754 18.649.718

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Macrobeheersinstrument opbrengsten zorgprestaties zorgverzekeringswet

Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengsten 

uit hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgverzekeringswet een terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in latere jaren 

ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-omzetgrenzen worden 

overschreden. Lelie zorggroep is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit 

macrobeheersinstrumenten voortkomende verplichtingen en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot 

uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2017.

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. Lelie zorggroep heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke

inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van

interne en externe controles. 

Lelie zorggroep verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles nog beperkte correcties op de gedeclareerde en verantwoorde

opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning. De verwachte correctie is verwerkt in de jaarcijfers 2017. Het

gaat hierbij om een correctie van circa 1% van de totale opbrengst uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Huurverplichtingen

De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational lease en zijn om die 

reden niet in de balans opgenomen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voor een nadere toelichting op de (waardering 

van) financiële instrumenten wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen.
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Overige verplichtingen

Waarborgfonds voor de zorgsector

Voor de borgstellingen inzake de langlopende leningen wordt verwezen naar 5.1.7 - Overzicht leningen

Pensioenpremie

Lelie zorggroep is, als rechtsopvolger van Curadomi, betrokken in een rechtszaak omtrent de afdracht van pensioenpremie. De 

juridische procedure hieromtrent is per ultimo boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog niet afgerond. De 

inschatting van de advocaat is dat deze zaak niet zal leiden tot een uitstroom van middelen. Daarom is geen voorziening in de 

jaarrekening verwerkt inzake deze rechtszaak.

De aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) brengt een obligo (voorwaardelijke bijdrage) met zich mee van circa

€ 474.467, zijnde 3% van de restschuld.
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7.1.6.b. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal

terreinen installaties uitrusting

€ € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 40.740.386 4.253.151 7.837.434 52.830.971

- cumulatieve afschrijvingen 17.709.318 3.445.205 4.258.344 25.412.867

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 23.031.068 807.946 3.579.090 27.418.104

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.679.855 44.734 938.987 2.663.576

- afschrijvingen 1.619.778 258.534 873.687 2.751.999

- inhaalafschrijving 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 30.160 18.405 686.002 734.567

  .cumulatieve afschrijvingen 30.160 18.405 686.002 734.567

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 1.280.170 214.854 312.943 1.807.967

  cumulatieve afschrijvingen 824.835 193.723 199.325 1.217.883

  per saldo 455.335 21.131 113.618 590.084

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -395.258 -234.931 -48.318 -678.507

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 41.109.911 4.064.626 7.777.476 52.952.013

- cumulatieve afschrijvingen 18.474.101 3.491.611 4.246.704 26.212.416

Boekwaarde per 31 december 2017 22.635.810 573.015 3.530.772 26.739.597

Afschrijvingspercentage 0 - 20% 5 - 10% 10 - 50%

7.1.6.c. MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen 

in groeps-

maatschappijen

Deelnemingen 

in overige 

verbonden 

maatschappijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschappijen

Vorderingen 

op 

participanten 

 en op 

maatschappij

en waarin 

wordt 

deelgenomen

Overige 

effecten

Vordering 

op grond 

van 

compensatie

regeling

Overige 

vorderingen Totaal

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 7.682 7.682

Verstrekte leningen / verkregen effecten 12.722 12.722

Ontvangen dividend / aflossing leningen -15.567 -15.567

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 0 0 0 4.837 4.837
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7.1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2017

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Werke-

lijke-

rente

Einde 

rente-vast 

periode

Restschuld 31 

december 2016

Nieuwe 

leningen 

in 2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 

december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2018
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 2006 4.145.736 22 4,135% geen 2.261.311 0 188.443 2.072.868 1.130.658 11 lineair 188.442 geborgd door Wfz

BNG 1990 816.804 40 4,300% geen 265.461 0 20.420 245.041 142.940 12 lineair 20.420 geborgd door gemeente

BNG 2015 2.000.000 5 0,510% geen 1.600.000 0 400.000 1.200.000 0 2 lineair 400.000 geborgd door Wfz

BNG 2011 5.000.000 21 4,310% geen 3.687.500 0 250.000 3.437.500 2.187.500 14 lineair 250.000 geborgd door Wfz

BNG 2011 5.000.000 21 4,090% 2021 3.687.500 0 250.000 3.437.500 2.187.500 14 lineair 250.000 geborgd door Wfz

Rabobank 2000 9.529.385 40 4,470% 2019 5.479.396 0 238.234 5.241.162 4.049.995 22 lineair 238.235 geborgd door Wfz

Rabobank 2000 1.815.121 20 4,080% geen 272.268 0 90.756 181.512 0 2 lineair 90.756 geborgd door Wfz

Totaal 17.253.436 0 1.437.853 15.815.583 9.698.593 1.437.853
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BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2017 2016

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 27.906.932 28.767.333

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 60.338.861 68.505.257

Opbrengsten Jeugdwet 2.861.704 2.278.413

Opbrengsten Wmo 11.841.964 14.452.254

Overige zorgprestaties 1.090.692 1.232.555

Totaal 104.040.153 115.235.812

Toelichting:

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Zvw-zorg 181.694 80.386

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 370.180 375.303

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 204.168 148.241

Overige subsidies 880.959 861.071

Totaal 1.637.001 1.465.001

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten:

voeding en hotelmatige diensten 2.453.007 3.176.699

overige 1.490.091 1.653.652

Totaal 3.943.098 4.830.351

Toelichting:

De opbrengsten Zvw zijn gedaald als gevolg van de afbouw van productie in de niet-kerngebieden. De effecten daarvan zetten 

zich door in 2017. Daarnaast is zichtbaar dat de eisen die worden gesteld in het kader van doelmatigheid leiden tot lagere 

opbrengsten.

De afname van de Wlz opbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de sluiting van locatie De Koningshof. Daarnaast is 

ook locatie Dannenborgh aan het eind van het jaar gesloten. Deze dalingen worden deels gecompenseerd door 

tariefsverhogingen en Waardigheid en Trots gelden alsmede eenmalige impulsmiddelen voor een bedrag van € 2,3 miljoen.

De opbrengsten Jeugdwet zijn gestegen als gevolg van autonome groei.

De overige bedrijfsopbrengsten zijn lager als gevolg van het sluiten van twee zorglocaties in 2017.

De stijging van de subsidieopbrengst is voornamelijk te danken aan de vergoedingen van ELV-medicijnen en een project 

waarbij jongvolwassenen worden begeleid naar zelfstandig wonen.
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LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 59.989.973 65.553.033

Sociale lasten 9.203.854 9.833.686

Pensioenpremies 4.643.722 4.701.932

Reiskosten 1.679.221 1.942.562

Overige personele kosten 433.659 1.368.138

Subtotaal 75.950.429 83.399.351

Personeel niet in loondienst 5.807.466 5.499.786

Kostprijs productie zorgpartners 5.422.088 8.399.335

Totaal personeelskosten 87.179.983 97.298.472

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.562 1.710

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.751.999 3.128.669

Totaal afschrijvingen 2.751.999 3.128.669

Toelichting:

De afschrijvingen dalen als gevolg van de sluiting van locatie De Koningshof

De daling van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de afname van het personeelsbestand, die voortvloeit uit het 

sluiten van de locatie De Koningshof en de krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector. De stijging van de kosten van 

'personeel niet in loondienst' is een direct gevolg van deze krapte. De daling van de kostprijs productie zorgpartners is een 

gevolg van het reeds in 2016 ingezette beleid om niet-rendabele overeenkomsten met zorgpartners te beëindigen.
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21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 -952.196

Totaal 0 -952.196

Toelichting:

LASTEN

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.729.599 4.232.164

Algemene kosten 4.224.377 4.947.516

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.016.349 2.208.961

Onderhoud en energiekosten 1.868.433 2.222.922

Huur en leasing 6.182.522 7.596.225

Vennootschapsbelasting (inzake Dannenborgh en Vellerveste) 0 -2.707

Totaal overige bedrijfskosten 18.021.280 21.205.081

Toelichting:

In 2016 is voor alle locaties middels renovatiemogelijkheden gekeken naar de gebruiksduur en het aantal in te huizen cliënten. 

Voor de locatie Pniël heeft dit geleid tot het terugnemen van de in 2015 opgenomen waardevermindering. In 2017 is er geen 

sprake van bijzondere waardeverminderingen.

De overige bedrijfskosten dalen als gevolg van de sluiting van De Koningshof en de implementatie van kostenbesparende 

programma's.
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7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 2.568 41.312

Subtotaal financiële baten 2.568 41.312

Rentelasten -660.743 -706.805

Subtotaal financiële lasten -660.743 -706.805

Totaal financiële baten en lasten -658.175 -665.493

24. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 145.152 278.568

2 Fiscale advisering 22.657 58.707

3 Niet-controlediensten 2.703 0

Totaal honoraria accountant 170.512 337.275

Toelichting:

25. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder 

punt 5.1.9

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De daling van de accountantshonoraria is een gevolg van nieuwe afspraken met de accountant, mogelijk gemaakt door de 

gerealiseerde verbeteringen in de financiële bedrijfsvoering, vastlegging en inzichtelijkheid. De vermelde bedragen zijn 

conform de waarderingsgrondslagen toerekenbaar aan het betreffende verslagjaar.
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26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

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

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

H.J. van den Berg H. Möhlmann

Functie (functienaam) Lid raad van bestuur Lid raad van bestuur

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 4 juli 2016 1 februari 2017

In dienst tot (datum einde functievervulling) heden 30 april 2017

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Nee

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 149.973 40.476

Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8) 149.973 40.476

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 11.037 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 161.010 40.476

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 166.000 40.477

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 0

2016

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 67.299

Winstdelingen en bonusbetalingen 0

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 67.299

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 5.303

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 72.602

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 81.598

Leidinggevende topfunctionarissen die regeling voor ingehuurde topfunctionarissen toepassen met bezoldiging boven € 1.700

H. Möhlmann

Functie (functienaam) Lid raad van bestuur

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1 februari 2016

In dienst tot (datum einde functievervulling) 31 januari 2017
Uurtarief < € 176,00

Totale bezoldiging 20.500

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.500

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000

2016
Uurtarief < € 175,00

Totale bezoldiging 234.000

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 234.000                     
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Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

A.H. van Wijk M.P. Houweling

Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 25 september 2017 1 januari 2006

In dienst tot (datum einde functievervulling) heden 30 september 2017

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4.927 11.205

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.927 11.205

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 6.685 12.416

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000 75.000

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 12.375

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 12.375

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.500                       

D.J.H. van Dijk P.C. Bos

Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1 september 2015 1 september 2015

In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 11.620 11.620

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.620 11.620

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.600 16.600

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0 0

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000 75.000

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 9.900 9.900

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 9.900 9.900

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.500                       16.500                       

W.J. Visser W.P. van der Aa

Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1 januari 2015 2 februari 2010

In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 11.620 17.707

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.620 17.707

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.600 23.513

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0 0

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000 75.000

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 9.900 14.850

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 9.900 14.850

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.500                       16.500                       

87



Stichting Lelie Zorggroep

J.S van der Heide

Functie (functienaam) Lid RvT

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 25 september 2017

In dienst tot (datum einde functievervulling) heden

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 2.888

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.888

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 4.457

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0

Toelichting

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

Lelie Zorggroep een totaalsore van 10 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft IV, met een bijbehorend 

bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 166.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van 

Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                           

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 24.900 en voor de overige 

leden van de Raad van Toezicht  € 16.600. Deze maxima worden niet overschreden. 
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7.2 OVERIGE GEGEVENS
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7.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Lelie Zorggroep heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 17 mei 2018.

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

van 17 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

H.J. van den Berg A.H. van Wijk

Lid raad van bestuur Voorzitter raad van toezicht

W.G.

M.P. Houweling

Lid raad van toezicht

W.G.

D.J.H. van Dijk

Lid raad van toezicht

W.G.

P.C. Bos

Lid raad van toezicht

W.G.

W.J. Visser

Lid raad van toezicht

W.G.

W.P. van der Aa

Lid raad van toezicht

W.G.

J.S. van der Heide

Lid raad van toezicht
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7.2  OVERIGE GEGEVENS

7.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

7.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Lelie Zorggroep heeft geen nevenvestigingen.

7.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

In de statuten is geen specifieke bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming. 
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