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Voorwoord 
 
 

Stichting Lelie Zorggroep (hierna: Lelie zorggroep) heeft een moeilijke fase doorgemaakt. In 2016 zijn veel 

zware en fundamentele keuzes gemaakt. In 2015 leed de organisatie een miljoenenverlies waardoor de 

continuïteit bedreigd was. Groots waren de plannen van Lelie zorggroep in het verleden. Lelie zorggroep moest 

de spelers in christelijk zorgland verbinden tot een krachtige eenheid. Hoe groter, hoe beter, zo was de 

gedachte. Maar hoe weerbarstig was de praktijk. Groter maakte kwetsbaar. De situatie was nijpend. Herstel 

was nodig en snel. De veerkracht van de gehele organisatie werd op de proef gesteld. In de schaduw van deze 

moeilijke periode wordt een nieuwe Lelie zorggroep zichtbaar. We stevenen met nieuwe moed op ons doel af. 

Een toekomst waarin elke zorgverlener zijn of haar hart kan volgen. Zorg verlenend vanuit zijn christelijke 

levensovertuiging, trouw aan persoonlijke normen en waarden, afgestemd op de lokale behoefte. Daarin 

gesteund door Lelie zorggroep. De organisatie die zorgverleners met elkaar verbindt. Die zorgverleners met 

cliënten verbindt: professionals met de zorgketen; specialisten met zorgvragers. Lelie zorggroep: omdat zorg 

verbindt.  

 

In dit jaardocument zullen wij verantwoording afleggen over onze besluiten en keuzes. Fors is ingegrepen in de 

bedrijfsvoering, in de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en in de organisatie-brede cultuur. Dat is voor een 

deel gelukt. Het herstel is ingezet en de resultaten worden zichtbaar. Dat ging vanzelfsprekend niet zonder de 

noodzakelijke offers te brengen. De organisatie heeft veel gegeven. In nauwe samenspraak met het 

managementteam en de medezeggenschap werd door de raad van bestuur richting gegeven aan de 

hersteloperatie. Volledig gesteund 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 2016 

positief is.  

 

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

verantwoorde zorg leveren, vanuit haar christelijke grondslag, voor iedereen die een beroep op ons doet. 

 

Hendrik Jan van den Berg 

Raad van bestuur 
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Lelie magazine 

Lelie zorggroep publiceert tweemaal per jaar een eigen magazine met inspirerende verhalen en rubrieken. 

Bewogenheid en verbinding staan hierin centraal. De oplage is 17.000 en bedoeld voor cliënten, medewerkers 

en relaties. 

 

In beweging! 

In juni verscheen het magazine ´In beweging´. Wie denkt dat 

bewoners van een verpleeghuis passief achter de geraniums zitten, 

moet vooral eens in de huizen van Lelie zorggroep komen kijken. 

Ogenschijnlijk kwetsbare ouderen stralen kracht uit als zij 

plaatsnemen op de fitnesstoestellen van de revalidatieafdeling. Als zij 

bij het eerste lentezonnetje naar buiten gaan in de beweegtuin. Of 

als zij - ondanks hun dementie - opleven aan een tovertafel waarop 

projecties van herfstblaadjes of vissen hen in actie en onderlinge 

interactie brengen. En wat te denken van een 96-jarige cliënt die 

thuiszorg krijgt vanuit Lelie zorggroep en nog honderden kilometers 

maakt op zijn driewielfiets? Of een ambulant hulpverlener die 

gesprekken met jongeren niet alleen voert aan de keukentafel, maar samen met hen de moestuin intrekt. U 

begrijpt: genoeg redenen om het thema 'in beweging' te kiezen voor dit Lelie magazine. 

 

Liefdevolle zorg 

Het thema van het decembernummer was ´Liefdevolle zorg´. Bij 

Lelie zorggroep zijn elke dag vele honderden voorbeelden te 

vinden van liefdevolle zorg. In dit magazine staat het verhaal van 

een aantal van hen. Bijvoorbeeld Ans Ouwehand: haar ervaring als 

mantelzorger helpt haar om betrokken te zijn bij haar cliënten en 

hun naasten. Wil Pons vertelt wat het voor haar betekende om de 

zorg voor haar man over te moeten geven aan de medewerkers 

van verpleeghuis De Burcht. In een dubbelinterview tussen Adriana 

Janssen, wijkverpleegkundige bij Curadomi en Bart Cusveller, 

docent op Hogeschool Viaa, komen praktijk en theorie over 

liefdevolle zorg mooi samen. Liefdevolle zorg betekent volgens hen 

ook aandacht geven voor de verwerking van het lijden en ziek-zijn. In deze editie doken we ook in de 

geschiedenis. Juist omdat er al tijden wordt nagedacht over goede en liefdevolle zorg. Elk jaar vieren wij als 

Lelie zorggroep op de geboortedag van Florence Nightingale de Dag van de zorg. Wie was zij? Wat kan zij ons 

leren over liefdevolle zorg? Haar antwoord is verrassend actueel. Wat is het mooi te lezen dat zij zich, net als 

wij, liet inspireren door het evangelie. 
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1. Jaarverslag 

1.1. Profiel van de organisatie 
 
1.1.1 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 

 

1.1.2 Onze identiteit is integraal onderdeel van onze dagelijkse zorg- en dienstverlening 

Lelie zorggroep hanteert een concernmodel waarbinnen werkmaatschappijen participeren die in identiteit van 

elkaar verschillen. Dit heeft zijn oorsprong in de ontstaansgeschiedenis per werkmaatschappij, maar ook in de 

doelgroep. Binnen Lelie zorggroep respecteren wij de identiteitsverschillen, maar wordt ook geprobeerd de 

onderscheiden christelijke identiteiten meer profiel te geven. Lelie zorggroep ziet de christelijke identiteit als 

levensader en bron van haar bestaan. In 2016 is een start gemaakt na te denken over een herijking van de 

missie en visie waarbij het bovenstaande nadrukkelijk is meegewogen en herbevestigd. Lelie zorggroep wil een 

christelijke aanbieder zijn en blijven. Lelie zorggroep geeft primair uiting aan de levensbeschouwelijke identiteit 

via haar werkmaatschappijen. Dáár wordt de identiteit fundamenteel vorm gegeven, zo dicht mogelijk bij onze 

cliënt. De kleur van de werkmaatschappij of de locatie is bepalend voor de ervaren zorg. Lelie zorggroep wil dit 

faciliteren, en binnen de christelijke breedte de diverse labels van de werkmaatschappijen de ruimte bieden 

om betekenisvol werk te maken van het invulling geven aan de identiteit die door medewerker en cliënt 

gewenst wordt. Samen met onze medewerkers en de relevante stakeholders zal dit proces in 2017 worden 

afgerond. 

 

1.1.3 De structuur van het concern was in transitie in 2016 en is binnen één juridische entiteit 

herijkt 

In deze paragraaf wordt een aantal aspecten met betrekking tot de structuur van Lelie zorggroep belicht: 

 De juridische structuur 

 De organisatiestructuur 

 De medezeggenschapsstructuur 

 

 

 

mailto:info@leliezorggroep.nl
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Juridische structuur 

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 is Lelie zorggroep één juridische entiteit, met daarbinnen de divisies Lelie zorggroep wonen, zorg en 

welzijn, Agathos thuiszorg en Curadomi. In 2016 zijn de GGZ-activiteiten van Lelie zorggroep beëindigd. Dit ging 

gepaard met het staken van de betreffende rechtspersonen: Cruciaal, In de Bres en Stichting voor Ambulante 

Geestelijke Gezondheidszorg (STAGG). De activiteiten van deze stichtingen zijn doorgestart binnen Stichting 

Eleos, Gereformeerde GGZ, Stichting de Hoop GGZ en Stichting In de Bres als onderdeel van het netwerk van 

Zorg van de Zaak. 

 

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 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.  

 

Organisatiestructuur 

De activiteiten van Lelie zorggroep verdelen wij in de volgende twee domeinen: Wonen met zorg (verpleeghuis- 

en verzorgingshuiszorg) en Zorg thuis voor de extramurale zorg (in de breedte van hulp bij huishouden tot 

psychiatrische begeleiding). Het jaar 2016 was als gevolg van de financiële perikelen een zogenoemd 

transitiejaar. De managementstructuur van Lelie zorggroep is voor de duur van deze transitieperiode gewijzigd. 

Van een organisatiestructuur op basis van vijf regio’s is de structuur gewijzigd naar een indeling in een 

zogenoemd extramuraal bedrijf en een intramuraal bedrijf. Zodoende ontstonden er twee regio’s: ‘groot 

Rotterdam’ en ‘de rest van Nederland’. Beide regio’s stonden voor het grootste deel van 2016 onder leiding 

van een directieteam. Daarnaast is er een Service Organisatie waarbinnen de zogenoemde stafdiensten zijn 

gesitueerd, die door de raad van bestuur worden aangestuurd. 
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Het volgende organogram geeft inzicht in de gehanteerde organisatiestructuur eind 2016:  

 

 

 

Medezeggenschapsstructuur 

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. Lopende het transitiejaar 2016 heeft de medezeggenschap op een proactieve manier de 

aansluiting gezocht bij de organisatiestructuur die toen van toepassing was. In 2017 zal de medezeggenschap 

conform de nieuwe zeggenschap opnieuw georganiseerd worden. Voor de samenstelling van de cliëntenraden 

en een verslag van hun activiteiten wordt verwezen naar paragraaf 1.2.4. Voor de samenstelling van de 

ondernemingsraden en hun activiteiten wordt verwezen naar paragraaf 1.2.5. Voor identiteitsgebonden zaken 

heeft Agathos een Commissie van Advies, die hierop toezicht houdt. In 2017 zal dit worden omgevormd naar 

een divisieraad. 

 

1.1.4 Kernactiviteiten en nadere typering tonen een gewijzigde samenstelling van de productie 

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

verpleeghuizen, verzorgingshuizen 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 806 plaatsen, verdeeld in 495 plaatsen psychogeriatrie, 160 plaatsen 

somatiek en 151 plaatsen verzorging.  

 

Raad van bestuur
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Manager Marketing 
& Communicatie
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8 
 

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 613 

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) 164 

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) 

4.370 

Capaciteit  

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

vroegere gezinsvervangende tehuizen 

806 

Productie gedurende het verslagjaar  

Aantal dagen zorg met verblijf  234.059 

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 76.831 

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) 

10.456 

1.017.682 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.980 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.434,36 

 

Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn 

Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn verleent intramurale zorg aan verpleeghuis- en verzorgingshuiscliënten 

in negen locaties in Rotterdam en één in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft zowel de doelgroepen somatiek als 

psychogeriatrie. De locatie Slingedael is daarnaast volledig gespecialiseerd in de doelgroep Korsakov en is één 

van de vier landelijke expertisecentra op dit gebied. Locatie Pniël is gespecialiseerd in enerzijds de kortdurende 

setting (eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg) en anderzijds langdurige beademingszorg en  

palliatief-terminale zorg in het aangrenzende hospice De Regenboog. In 2016 is besloten dat locatie De 

Koningshof gesloten wordt. De verhuurder bleek niet in staat om de gevraagde investeringen te doen om het 

complex geschikt te maken voor de steeds zwaardere verpleeghuiszorg. Eind 2016 was het aantal bewoners 



9 
 

geslonken van ongeveer 85 naar nog slechts een kleine 30. In mei 2017 verhuisde de laatste bewoner naar een 

andere locatie. 

 

Agathos en Curadomi 

Agathos en Curadomi verlenen beiden thuiszorg in een semi-landelijk werkgebied, maar met een iets 

verschillend profiel. Het werkgebied is weergegeven in onderstaande kaart van Nederland.  

 

Werkgebied leliezorggroep 

 :  

In de regio’s wordt extramurale zorg verleend aan cliënten in de verpleging en verzorging (Wet langdurige zorg 

(Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), begeleiding (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet) 

en in de hulp bij het huishouden (Wmo). Daarnaast is Agathos gespecialiseerd in de intensieve ambulante 

hulpverlening (psychiatrische begeleiding op grond van Wlz en Wmo/Jeugdwet). Zowel Agathos als Curadomi 

verrichten hun zorgverlening aan iedere cliënt die voor hen kiest en respectievelijk de Agathos- dan wel 

Curadomi-zorgvisie respecteert.  
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Lelie zorggroep werkt als netwerkorganisatie samen met een aantal zorgpartners. Dit betreffen juridisch 

zelfstandige partijen, waarmee op intensieve wijze gezamenlijk het zorgproces wordt vormgegeven. Samen 

met de partners werd in 2016 gewerkt aan een nieuwe vormgeving van het partnerschap. De zorgpartners 

kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: kleinschalige woon-zorgcentra, thuiszorginstellingen en 

instellingen voor maatschappelijke opvang. Kenmerk van een zorgpartner is dat het meestentijds een 

kleinschalige onderneming is die via de Lelie zorggroep-erkenning werkt en via Lelie zorggroep haar 

cliënten/bewoners Wlz/Zvw/Wmo-zorg biedt. Voor de door Lelie zorggroep te leveren ondersteunende 

activiteiten aan de zorgpartners is contractueel een honorarium vastgelegd. Lelie zorggroep maakt gebruik van 

hun lokale inbedding bij aanbestedingen, omdat ze een ‘verlengstuk’ van de organisatie zijn. Lelie zorggroep wil 

de zorgpartners op een nieuwe manier gaan bedienen richting de toekomst. Dit houdt in dat de meeste 

zorgpartners richting 2018 zelfstandig zonder de huidige onderaannemingsconstructie de zorg zullen verlenen. 

Lelie zorggroep kan in dit model nog wel diensten leveren.  

 

1.1.5 Samenwerkingsrelaties spelen een belangrijke rol in de dagelijkse zorgverlening 

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 identiteits- en adviesraden, die adviseren over de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit van de 

organisatie als geheel, of één der gevoerde merken. 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 

verpleeg- en verzorgingshuizen 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 voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 

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.  

 

1.1.6 Maatschappelijk ondernemen is een bewuster onderdeel van de bedrijfsvoering geworden 

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.  
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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 besteed de organisatie aandacht aan haar profilering en ketenpartners in de wijk, naar haar 

naaste buren en naar haar medewerkers. Door 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 2016 is 

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

besteed aan het energiegebruik. In samenwerking met Intrakoop is een nieuw contract afgesloten, wat veel 

aspecten van SROI (Social Return on Investment) heeft. 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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Promoties over korsakov 

 

Behandelaren Jan Wijnia en Erik Oudman van Korsakov-centrum Slingedael haalden begin 2016 meerdere 

malen de landelijke pers met hun promotie-onderzoek naar Korsakov.  

 

Kern van het onderzoek 

van Wijnia was dat 

behandelaren van 

alcoholisten te weinig 

kennis hebben over het 

ontstaan van de ziekte van 

Korsakov. Medici 

bestempelen 

problematische 

alcoholdrinkers met ernstige 

geheugenproblemen te snel als Korsakov-

patiënten. In veel gevallen lijden zij bij binnenkomst bij de huisarts of eerste hulp nog aan het syndroom van 

Wernicke, het voorstadium van Korsakov. 'Dat is een gemiste kans, want in die beginfase kun je mensen nog 

behandelen met vitamine B1 injecties die het definitief ontwikkelen van Korsakov kan voorkomen', zegt Wijnia. 

Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Slingedael en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 

onderzoek naar het ontstaan van Korsakov. Als zijn bevindingen breed ingang vinden onder medici, moet het 

mogelijk zijn het aantal Korsakov-patiënten in Nederland fors terug te dringen. 'Van de mensen die wij 

opnemen in Slingedael is 10procent volgens de richtlijnen behandeld. 90procent heeft niet de juiste 

behandeling gekregen. Daar is winst te behalen.' 

 

Lerend vermogen 

Erik Oudman, psycholoog en collega van Wijnia bij Slingedael, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op 

onderzoek naar het lerend vermogen van Korsakov-patiënten. Uit zijn onderzoek blijkt dat Korsakov-patiënten 

meer kunnen aanleren dan tot nu toe werd verwacht. Zo leerde hij hen zelf de wasmachine te bedienen en 

koffie te zetten. Oudman gebruikte een methode genaamd ‘foutloos leren’. Door de cliënten bij elke stap te 

begeleiden en tijdens het aanleren van de taak preventief fouten te voorkomen, konden zij vaardigheden zoals 

het bedienen van een wasmachine aanleren als een automatisme. 'Door deze leermethoden toe te passen in 

de revalidatie, kunnen we de autonomie van deze mensen vergroten', zegt Oudman.  

 

Slingedael is een van de zes topcare verpleeghuizen in Nederland, wat inhoudt dat hier (net als in academische 

ziekenhuizen) zowel behandeling als onderzoek wordt uitgevoerd. Er wonen hier 130 mensen met Korsakov. Kijk 

voor meer informatie op www.leliezorggroep010.nl/slingedael  

  

1Jan Wijnia en Erik Oudman 

http://www.leliezorggroep010.nl/slingedael
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1.2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 
 
 
1.2.1 Governance code  

Binnen Lelie zorggroep zien 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 

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. De 

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

de bespreking van de notitie centraal stond. Aan deze dag namen afvaardigingen van de cliëntenraad, de 

ondernemingsraad en de raad van toezicht, alsmede de voltallige raad van bestuur deel. De deelnemers aan 

deze bijeenkomst constateerden dat de raad van bestuur op dit moment actief bijdraagt aan de belangrijke 

thema’s rondom integriteit, transparantie en doelmatigheid. Het voornemen is om ieder jaar een dergelijke dag 

te organiseren. Inzake het voldoen aan de normen die worden gesteld inzake de nieuwe governancecode geldt 

dat Lelie zorggroep deze volledig onderschrijft. In een herijking van de statuten en reglementen begin 2017 zijn 

alle normen onderdeel gemaakt van de interne regelgeving. In de personele samenstelling van de raad van 

toezicht wordt bewogen naar het volledig voldoen aan de normen die worden gesteld in de nieuwe 

governancecode. De verwachting is dat in de tweede helft van 2017 ook op dit punt aan de normen wordt 

voldaan.  

 
1.2.2 Verslag van de raad van toezicht 

 

Ook in 2016 heeft de raad van toezicht zich ingezet om adequaat invulling te geven aan zijn toezichthoudende 

functie vanuit een grote mate van verbondenheid met Lelie zorggroep. Deze verbondenheid richt zich niet 

alleen op de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van Lelie zorggroep, maar evenzeer op de identitaire 

aspecten ervan. Het jaar 2016 is begonnen met de nodige spanning en zorg. Het jaar 2015 werd immers 

afgesloten met een zeer groot verlies. Het leed geen twijfel dat deze situatie zo snel mogelijk moest worden 

omgebogen in verband met de continuïteit van de organisatie. Borging van de bedrijfsvoering en de kwaliteit 

en veiligheid zouden de belangrijkste prioriteiten worden voor 2016. Er zou tevens een belangrijke inzet 

gevraagd worden om rust, geloofwaardigheid en vertrouwen terug te brengen in alle lagen van de organisatie. 

Oog voor de zorgverlener én voor de cliënt vormde hierbij het onbetwiste uitgangspunt. Het draait per slot van 

rekening om het primaire zorgproces. De allereerste prioriteit was derhalve het weer gezond maken van de 

administratie en de bedrijfsvoering. In verband hiermee is Henk Möhlmann benoemd als interim bestuurder. 

De snel oplopende financiële verliezen werden gestopt, mede door het afstoten van de verlieslatende GGZ-

onderdelen en beperking van het zorggebied voor de extramurale zorg. De organisatie is hiermee voor een 

belangrijk deel weer financieel gezond(er) geworden. Ook in bestuurlijk opzicht waren er de nodige uitdagingen 

en zorgen. De voorzitter van de raad van bestuur, Johan van der Ham, constateerde dat hij niet de aangewezen 
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persoon was om leiding te geven aan de ontwikkeling die Lelie zorggroep moest doormaken. Een ontwikkeling 

die zich niet langer richtte op expansie, maar op beheersing en zelfs op het afstoten van bepaalde onderdelen. 

In het voorjaar is afscheid genomen van de heer Van der Ham. Vervolgens werd de directeur Service 

Organisatie Hendrik Jan van den Berg, benoemd als vaste bestuurder. In de loop van 2016 is tevens een visie 

ontwikkeld op een nieuw te vormen raad van bestuur. De raad van toezicht heeft gekozen voor een 

tweehoofdige aansturing. Dit besluit is genomen na uitvoerig overleg met de zittende raad van bestuur en 

diverse relevante gremia uit de organisatie. Er is vervolgens een traject in gang gezet om te komen tot de 

benoeming van een tweede, vaste bestuurder. Deze bestuurder zou een belangrijke boegbeeldfunctie moeten 

kunnen vervullen, maar tevens iemand moeten zijn met een medische achtergrond die op het terrein van de 

kwaliteit van zorg een grote meerwaarde kan bieden. 

 

Het was in 2016 tevens nodig om te werken aan de profielen en aan de werving van twee nieuwe leden voor de 

raad van toezicht. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn beiden volgens rooster in 2017 aftredend. Ook hier 

wordt expliciet gezocht naar iemand met een zorginhoudelijke achtergrond die beschikt over actuele kennis 

van de kwaliteit van zorg. Uiteraard wordt er in de werving rekening gehouden met de statutaire bepalingen 

rondom identiteit.  Leden van de raad van toezicht hebben actief meegedaan aan het gesprek in de organisatie 

over het te voeren beleid en de omgang met cultuur en identiteit. Daarnaast zijn aan verschillende onderdelen 

werkbezoeken afgelegd en zijn er gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders. Een serieuze tegenvaller 

was het gegeven, dat de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) het noodzakelijk achtte om Pniël en De 

Koningshof onder verscherpt toezicht te plaatsen. Dat heeft geleid tot een intensief en uitgebreid programma 

voor Betere Zorg, dat zich uitstrekt over de gehele Lelie zorggroep. Dit betekent voor de organisatie 

vanzelfsprekend een stevige krachtsinspanning. De beweging die hiermee inmiddels in gang is gezet blijkt 

positief uit te pakken. 

 

In het najaar van 2016 moest helaas het besluit worden genomen om De Koningshof af te stoten. De 

huisvesting bleek onvoldoende en het was in financieel opzicht niet verantwoord om de zeer grote 

investeringen die nodig zouden zijn om het huis weer op orde te krijgen, te plegen. Er is een zorgvuldig traject 

in gang gezet om de activiteiten te beëindigen, dat tot zo min mogelijk overlast voor de cliënten zou leiden.Het 

was voor de raad van toezicht al met al een intensief jaar met vele ontmoetingen en vergaderingen. Dit betreft 

ook de constructieve overleggen die er zijn geweest met Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De raad hanteert 

de governanscode als uitgangspunt. Ook de zelfevaluatie van de raad van bestuur is door de raad van toezicht 

besproken.  

 

Ondanks heel veel turbulentie is er door alle medewerkers van Lelie zorggroep in het afgelopen jaar zeer hard 

en met veel passie gewerkt. Dit geldt niet in de laatste plaats ook de raad van bestuur. Daarvoor spreekt de 

raad van toezicht graag haar dank uit. 
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Afsluitend mag worden opgemerkt dat de kern van onze opdracht overeind bleef: Zorg leveren voor allen op 

basis van onze christelijke identiteit. Dat stemt tot dankbaarheid en rust te midden van alle woelige baren in de 

zorg. 

 

Drs W.P. van der Aa, voorzitter RvT Lelie zorggroep 
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1.2.3 Verslag van de raad van bestuur 

 

Samenstelling 

In de zomer van 2015 heeft het toenmalig lid van de raad van bestuur, Frans Knuit, de organisatie verlaten. De 

raad van toezicht heeft in die fase besloten om de raad van bestuur tijdelijk uit één persoon te laten bestaan 

indachtig de samenwerking die gezocht werd in de GGZ-activiteiten met Stichting Eleos, gereformeerde GGZ. 

Toen de financiële prestaties van de organisatie niet tijdig genoeg op orde kwamen heeft de raad van toezicht 

in november 2015, op verzoek van de bestuurder, besloten om een tweede bestuurder ad interim aan te 

stellen. Op 1 februari 2016 trad Henk Möhlmann aan als interim bestuurder. In mei 2016 heeft bestuurder 

Johan van der Ham de organisatie verlaten. In juli 2016 was de raad van bestuur weer op sterkte door het 

aantreden van Hendrik Jan van den Berg als bestuurder. In 2017 zal de huidige interim bestuurder de 

organisatie verlaten en zal de raad van bestuur versterkt worden met een nieuwe vaste bestuurder met de 

portefeuille zorg.  

 

Nevenfuncties 

Beide bestuurders hebben buiten de aan de functie verbonden functies geen relevante nevenfuncties.  

 

Werking 

De raad van bestuur hecht eraan in transparantie zijn werk te doen. Hiertoe is een reglement opgesteld 

conform de zorgbrede governancecode 2017. Een goede en respectvolle relatie met alle stakeholders wordt 

belangrijk gevonden en daarin heeft de raad van bestuur bewust geïnvesteerd. Er is in 2016 veel overlegd met 

de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De vele contacten hebben er toe bijgedragen dat de 

verstandhouding met de medezeggenschapsorganen uitstekend is. Met de raad van toezicht is er regelmatig 

overleg. Met de voorzitter daarvan is er in aanloop naar een vergadering een zogenoemd agendaoverleg. Naast 

de interne stakeholders heeft de raad van bestuur eveneens geïnvesteerd in de relatie met zijn externe 

stakeholders. Diverse malen is er bestuurlijk overleg geweest met de financiers, de collega instellingen in het 

Rotterdamse, de collega instellingen binnen de christelijke doelgroep en met de zorgpartners.   
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25 jaar De Reling in Gouda 

Jongeren in Gouda die hulp nodig hebben om op zichzelf te gaan wonen, kunnen in Gouda begeleid wonen 

bij De Reling. Het door lokale kerken opgerichte woonproject bestond 25 jaar in 2016. Agathos ambulante 

hulpverlening zorgt voor de begeleiding. 

  

Hoe zorg ik ervoor dat ik elke 

maand mijn rekeningen kan 

betalen? Hoe houd ik mijn 

kamer opgeruimd, doe ik 

verstandig boodschappen en 

kook ik een gezonde maaltijd? 

Hoe houd ik mijn opleiding of 

mijn baan vol? En hoe leef ik 

samen met andere 

huisgenoten?  

Het zijn vragen waar de bewoners van De Reling 

moeite mee kunnen hebben en in worden begeleid op weg naar zelfstandigheid. Deze vaardigheden leren de 

meeste jongeren thuis, maar door de situatie thuis of vanwege bijvoorbeeld een psychosociale beperking, 

hebben deze jongeren extra begeleiding nodig.  

 

Initiatief van kerken 

Diakenen van Goudse kerken (Hervormd, Gereformeerd en Christelijk Gereformeerd) ontdekten ruim 25 jaar 

geleden dat voor deze jongeren nauwelijks aanbod was en zij tussen wal en schip vielen. Met vereende 

krachten werden in 1991 op de tweede verdieping van een statig pand aan de Oosthaven zeven kamers voor 

jongeren ingericht. De begeleiding werd eerst nog door vrijwilligers georganiseerd. Op De Reling kwamen 

echter steeds meer jongeren wonen met dermate serieuze problemen, dat professionele begeleiding nodig 

was. De relatie met de christelijke ambulante hulpverleners van Agathos was snel gelegd.  

 

Luisterend oor 

Elke werkdag tussen drie uur ’s middags tot tien uur ’s avonds is een van de begeleiders aanwezig. Ze bieden 

een luisterend oor, begeleiden jongeren bij hun taken en voeren mentorgesprekken met hun pupil. De 

begeleiding wordt bekostigd door de gemeente Gouda. Het onderhoud van het pand wordt betaald door de 

kerken en vanuit de huur. Soms komt een jongere ook vanaf de straat in De Reling terecht. Vanuit collectes en 

giften wordt voor kleding en spullen gezorgd om hen een goede start te geven. Jongeren betalen zelf een vast 

bedrag voor huur en eigen bijdrage voor de begeleiding.  

 

Op eigen benen 

Begeleider Paul Blokland in gesprek met Quinity 
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In dertien maanden worden de jongeren klaargestoomd voor zelfstandigheid. Dankzij goede afspraken met de 

Goudse woningbouwstichting, kunnen de jongeren direct doorstromen naar een sociale huurwoning. Het 

eerste jaar krijgen zij daar ook nog begeleiding van Agathos. Zo maken zij een goede start om op eigen benen 

te staan. 

De Reling biedt onderdak ongeacht levensovertuiging. Voor jongeren van christelijke afkomst is de identiteit 

reden om juist voor De Reling te kiezen. Vanwege de diverse samenstelling ontstaan boeiende gesprekken en 

leren de bewoners ook onderling met die verschillen om te gaan. Zij komen elkaar voortdurend tegen in de 

gezamenlijke huiskamer en bij de gezamenlijke maaltijden. Elke dag moet een andere bewoner die verzorgen. 

 

Elke dag een toetje 

Quinity (22) woonde in 2016 in De Reling. Het contact met haar ouders was verbroken en langer bij haar oma 

wonen, was geen optie. Nu leert zij school met werk te combineren en geld opzij te zetten om op zichzelf te 

kunnen wonen. ‘De begeleiding is heel fijn. Je leert omgaan met geld, maar ook met elkaar. Dat vond ik in het 

begin best lastig. Je moet jezelf ook een beetje aanpassen. De feedback van mijn mentor helpt mij bijvoorbeeld 

om minder snel boos te worden.’ 

Wat Quinity gaat missen als zij straks op zichzelf woont? ‘De gezelligheid. En het toetje na de maaltijd. Dat 

hadden we thuis nooit.’ 
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1.2.4 Verslag van de Cliëntenraad  

 

2016 was een jaar dat voor Lelie zorggroep in het teken stond van veel onverwachte en diep ingrijpende 

veranderingen. De centrale cliëntenraad is hierbij intensief betrokken geraakt. De verschillende extra 

vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten onderstrepen de hectiek welke in het verslagjaar heeft 

bestaan.  De centrale cliëntenraad heeft in totaal 9 keer vergaderd, waarbij 7 keer de vergadering door de raad 

van bestuur deels is bijgewoond. Daarnaast zijn er veel bilaterale contacten geweest tussen raad van bestuur 

en de voorzitter van de centrale cliëntenraad en hebben delegaties van leden van de centrale cliëntenraad vele 

bijeenkomsten en besprekingen bijgewoond met externe partijen (zoals zorgkantoren, IGZ en een 

onderzoeksbureau) en hebben er besprekingen plaatsgevonden met de raad van toezicht en de 

ondernemingsraad. Tijdens vergaderingen hebben diverse functionarissen vanuit de organisatie toelichting 

gegeven op een groot aantal onderwerpen, waar de centrale cliëntenraad om toelichting heeft gevraagd. Door 

de centrale cliëntenraad zijn tijdens het verslagjaar schriftelijk adviezen uitgebracht betreffende:  

 

1. Strategisch plan ‘Doen’  

2. Begroting 2016 

3. WTZi-aanpassing  

4. Juridische fusie  

5. Leliekernen  

6. Reorganisatie Facilitair Bedrijf  

7. Standaardisatie menukaart en prijslijst  

8. Wassen persoonsgebonden goed  

9. Het project ‘zinvolle dagbesteding’  

10. Kerngemeenten 

11. Beleidsplan ‘Ruimte voor Nieuw’  

 

De adviezen zijn uitgebracht na meerdere of mindere discussie binnen de centrale cliëntenraad. Daarnaast is 

een groot aantal onderwerpen besproken. Te denken valt hierbij aan:  

 

1. Herinrichting organisatie Lelie zorggroep  

2. Negatieve financiële resultaat 2015 en consequenties  

3. Integratie GGZ, later gevolgd door afstoten GGZ  

4. Mantelzorgbeleid  

5. Project ‘Waardigheid en trots’  

6. Programma ‘Betere Zorg’  

7. Af- en aantreden van de leden van de raad van bestuur en van diverse managers, deels ad interim  

8. Onder toezichtstelling door IGZ van locaties De Koningshof en Pniël  

9. Renovaties en doelgroepverschuiving van locaties Siloam, Pniël en De Burcht  
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10. Afbouw De Koningshof 

11. Reglementen cliëntenraden en centrale cliëntenraad 

12. Managementinformatie  

 

Tijdens het verslagjaar is de voorzittersrol van de heer Guis overgenomen door de heer Van der Hoeven. De 

samenstelling van de centrale cliëntenraad was per ultimo boekjaar als volgt:  

 

 W. van der Hoeven, (voorzitter/EMZ)  

 M.C. van Veen (vice voorzitter/secretaris/EMZ)  

 K. van Pelt (penningmeester/IMZ) 

 P. Sutter (IMZ) 

 S.J. Baan (GGZ)  

 J. Guis (IMZ) 

 

Secretariële ondersteuning is verleend door mevrouw Verhoef. Het gehele jaar overziende, mogen we, 

ondanks de moeiten welke binnen de organisatie zijn geweest, met dankbaarheid constateren, dat de primaire 

patiëntenzorg niet in het gedrang is gekomen. Dit zeggen we, met dankbaarheid aan God, die nog liefde geeft 

tussen medemensen, en daarmee een gedrevenheid, welke we terug mogen zien bij de medewerkers van de 

Lelie zorggroep. 

 
1.2.5 Verslag van de Ondernemingsraad  

De Ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers. Lelie zorggroep hecht veel waarde aan de visie en 

meningen van haar medewerkers. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen. In dit Jaarverslag staan de 

activiteiten van de Ondernemingsraad 2016. 

 

De ondernemingsraad 

De ondernemingsraad vergadert tweemaal per maand. 

Met de raad van bestuur heeft de ondernemingsraad 

eenmaal per twee maanden een overlegvergadering. 

De ondernemingsraad Lelie zorggroep heeft de 

volgende informatie en advies verzoeken ontvangen.  

 

- Instemmingsaanvraag Harmonisatie reiskosten. 

- Adviesaanvraag Kerngemeenten/consequenties 

begroting 2016. 

- Instemmingsaanvraag Waarschuwingsregister. 

- Instemmingsaanvraag Opleidingsbeleid 

- Adviesaanvraag Sociale zekerheid. 
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- Instemmingsaanvraag Diensttijden Tiendhove. 

- Adviesaanvraag Functienaam IAH manager. 

- Adviesaanvraag Leliekernen Concept! 

- Adviesaanvraag Facilitair Bedrijf 

- Adviesaanvraag Juridische fusie 

- Adviesaanvraag standaardisatie prijzen restaurant 

- Instemmingsaanvraag harmonisatie uniformen en waskosten 

- Adviesaanvraag GGZ. 

- Adviesaanvraag Helpenden Tiendhove. 

- Adviesaanvraag Samenstelling Raad van Bestuur 

- Instemmingsaanvraag voorstel beëindiging diensten zonder pauze. 

- Adviesaanvraag Leliekern. 

- Adviesaanvraag Omzetting team Rotterdam naar Lelie zorggroep WZW 

- Adviesaanvraag Eigen risicodragerschap 

- Adviesaanvraag WGA, Opleidingsnoodzaak en Netwerven. 

- Adviesaanvraag Strategienota Ruimte voor Nieuw 

- Adviesaanvraag Reorganisatie De Koningshof 

 

De Ondernemingsraad heeft deze stukken besproken in de vergaderingen en hun advies of instemming met 

aandachtspunten doorgegeven aan dhr. J. van der Ham, en later aan dhr. H.J. van den Berg en dhr. H. 

Möhlmann. Voor de volledige advies- of instemmingsaanvragen en onze reactie daarop verwijst de 

Ondernemingsraad naar het Intranet onder het kopje OR. 

 

De Ondernemingsraadleden namen op 2 juni 2016 afscheid van dhr. J. van der Ham. 

 

Onderdeelcommissies  

De Onderdeelcommissies worden ingesteld door de Ondernemingsraad. Deze commissies mogen voor zover de 

Ondernemingsraad heeft bepaald, overleg voeren met degene die de leiding heeft over een specifiek 

onderdeel. De OC voert daartoe veelal overleg met de regio directeuren. OC’s staan dicht bij de werkvloer en 

houden zich bezig met zaken die spelen in hun regio. 

 

Taken OC 

De Ondernemingsraad besluit over de instelling van commissies. Daarbij worden de taak, de samenstelling en 

de bevoegdheden geregeld. De taken van een lid van de Onderdeelcommissies zijn vergelijkbaar met de taken 

van een lid van de Ondernemingsraad. Het verschil zit in de overlegpartner. Onderdeelcommissies hebben 

zowel intramuraal als extramuraal contact met medewerkers van de werkvloer en vergaderen op diverse 

locaties. De Onderdeelcommissies voeren overleg met de directeuren en de teamcoaches. De 

Ondernemingsraad is doorgaans in gesprek met de raad van bestuur. 
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Commissie PR 

Leden van de commissie zijn: 

Marijke van Zuilen, Lies van der Kraan, Adriana Janssen en Truus Stofbergen. 

Regelmatig wordt er door de PR commissie een stukje tekst geschreven voor de nieuwsbrieven van de 

Ondernemingsraad, hierin vertelt de Ondernemingsraad waar de Ondernemingsraad op dat moment mee bezig 

is, welke belangrijke adviesaanvragen er zijn binnengekomen of waar een besluit over is genomen. Daarnaast 

als regelmatig terugkerend onderwerp, worden de namen van de Ondernemingsraad leden en op welke locatie 

deze bereikbaar zijn, genoemd, met de bedoeling dat de medewerkers de Ondernemingsraad leden kunnen 

benaderen bij vragen of opmerkingen. 

 

Leden 

Op 1 januari 2016 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende leden: 

 

Lelie zorggroep:  Jos van Pel 

 

Agathos:  Peter Goedegebure 

   Maaike Quaak 

 

Curadomi:  Adriana Janssen 

   Anja van Oeveren 

   Marina de Vries 

 

Lelie zorggroep WZW: Marijke van Zuilen 

   Lies van der Kraan 

   Cindy Verhoeff  

   Ab v. Kapel - v.d. Logt       

   Rosita Ramdien 

 

 Marina de Vries nam afscheid van de Ondernemingsraad in januari 2016 

 Anja van Oeveren nam afscheid van de Ondernemingsraad in april 2016 

 Jos van Pel nam afscheid van de Ondernemingsraad per 1 augustus 2016. 

 Rosita Ramdien nam afscheid van de Ondernemingsraad per 1 augustus 2016 

De Ondernemingsraad wenst deze leden een fijne en gezonde toekomst toe. 

 

Op 1 juli 2016 kwam Helga Valster als nieuw OR lid in de Ondernemingsraad. 

Op 31 december 2016 staat het aantal OR leden op 8. 

 



23 
 

 

Het dagelijks bestuur wordt vertegenwoordigd door: 

Marijke van Zuilen Voorzitter 

Lies van der Kraan Secretaris 

Adriana Janssen  Algemeen adjunct 

Secretariaat 

Truus Stofbergen      Ambtelijk secretaris 
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Meer doen voor onze cliënten dankzij fondsen 

Het werk van Lelie zorggroep wordt grotendeels bekostigd met geld dat afkomstig is van de overheid, de 

zorgverzekeraars en de gemeenten. Er zijn echter ook fondsen die ons werk financieren. Zo ontving Lelie 

zorggroep het afgelopen jaar geld voor o.a. Tovertafels en Paro’s. Ook kregen we middelen voor verzwaarde 

dekens, duofietsen en trainingen op het vlak van veilig werken in de zorg en het signaleren van eenzaamheid.  

De meeste toezeggingen betreffen de categorie materialen en middelen. Het gaat daarbij vaak om zaken die 

gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van cliënten en die niet uit de reguliere middelen kunnen 

worden bekostigd. Dat is dan ook de meerwaarde van de steun van fondsen voor Lelie zorggroep.   

  

De Tovertafel  

De Tovertafel is een kastje dat boven een 

huiskamertafel hangt en hierop lichtanimaties 

projecteert. Deze projecties zijn interactief: ze 

reageren op de hand- en armbewegingen van 

ouderen met dementie. Ouderen met dementie 

zijn een groot deel van de dag passief. Ze kijken 

voor zich uit, dutten in en hebben zelden onderling 

interactie. Deze apathie versnelt de achteruitgang 

van hun algehele welbevinden. Ook kan er sprake 

zijn van somberheid en dwars of tegendraads gedrag. De Tovertafel kan dit helpen doorbreken. 

Tot nu toe hebben we dankzij fondsen negen Tovertafels in gebruik kunnen nemen, in de Rotterdamse 

verpleeghuizen en in Zorghuys Vellerveste.  

 

Paro de robotzeehond 

 

Paro kan mensen met dementie helpen bij 

het maken van contact en het uiten van 

gevoelens. Onder zijn vacht bevinden zich 

sensoren die reageren op geluid, spraak, licht 

en beweging.  

Met fondsen schaften we in totaal acht Paro’s 

aan. Deze zijn verdeeld over de 

verpleeghuizen van Lelie zorggroep in 

Rotterdam en Krimpen. Het is de bedoeling 

om per huis acht bewoners te kiezen voor 

wie de Paro naar verwachting het meeste 

kan betekenen, bijvoorbeeld omdat ze vaak onrust ervaren.  

2 Beeld Ilona Kamps 
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1.3. Beleid, inspanningen en prestaties 
 
1.3.1 Algemeen beleid verslagjaar 

In 2016 is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering. Pijnlijke keuzes in de extra- 

en intramurale organisatie en het uiteindelijk faillissement van de GGZ-activiteiten vroegen veel tijd en 

aandacht. De veerkracht van de organisatie en de medewerkers werd zwaar op de proef gesteld. De 

inkrimping van de extramuraal organisatie naar vastgestelde kerngebieden, het diep doordenken van de 

planningspraktijk en de aandacht voor de personele planning van het intramuraal bedrijf vroegen veel 

aandacht. Als eerder vermeld werden in de zomer van 2016 werden de locaties Pniël en De Koningshof 

onder verscherpt toezicht gesteld. Gestructureerd aandacht besteden aan de kwaliteit van zorg was 

noodzakelijk. Hiertoe is het programma Betere zorg opgestart, wat voor de gehele organisatie aandacht 

betekende voor de door de Inspectie aangestipte thema’s. Aandacht voor de PDCA-cyclus, 

bewustwordingscampagnes en opleidingen werden doorlopen. Door middel van audits werd vastgesteld 

wat de maandelijkse voortgang was. Op basis van de bereikte resultaten werd maandelijks gerapporteerd 

aan de IGZ en stakeholders.  

 

Organisatie-ontwikkelingen 

Bovenstaande ontwikkelingen betekenden veel voor de organisatie en de aansturing daarvan. Hiertoe was 

noodzakelijk dat ad hoc beslissingen mogelijk waren om de organisatie te sturen en te vormen naar een 

toekomstbestendige organisatie. Hiertoe zijn met de raad van toezicht en de ondernemingsraad 

constructieve afspraken gemaakt hoe dit jaar van transitie vorm gegeven zou worden. De toezichthoudende 

organen zijn daarbij door de raad van bestuur op de hoogte gehouden en zo veel mogelijk vooraf 

geïnformeerd over structuurwijzigingen en personele wijzigingen. Hierdoor ontstond een constructieve 

samenwerkingshouding die de mogelijkheid gaf om de organisatie door dit transitiejaar heen te loodsen. 

Voor de extramurale organisatie betekende dit dat de beweging naar zelfsturing tijdelijk stil is gezet. 

Herbezinning op de gewenste organisatiestructuur met daarbij behorende bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden was noodzakelijk om de transitie naar kerngemeenten vorm te geven. Voor de 

intramurale organisatie zijn wijzigingen doorgevoerd in de locatieverantwoordelijkheid en de samenstelling 

van de directie.  

 

Faillissement GGZ-activiteiten 

In 2015 bleek dat de GGZ-activiteiten verlieslatend waren. De omvang van de GGZ-activiteiten in relatie tot 

toenemende contracterings- en kwaliteitseisen bleken zodanig dat de GGZ-activiteiten niet rendabel 

uitvoerbaar waren te maken binnen Lelie zorggroep. Ook toenemende financiële eisen in de vorm van 

zelfonderzoeken vroegen toename van de administratieve activiteiten. Nadat besprekingen over overname 

van deze activiteiten door Stichting Eleos stuk liepen, is naarstig gezocht naar andere partners om de 

activiteiten over te nemen met behoud van het identiteitsgebonden karakter van de zorg. Dit heeft geleid 

tot afspraken met Zorg van de Zaak rondom overname van de activiteiten en de borging van het 
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identiteitsgebonden karakter. Andere onderdelen van de GGZ-activiteiten zijn uiteindelijk overgegaan naar 

Eleos en De Hoop. De activiteiten van 2016 hebben voor dit onderdeel in het teken gestaan van de 

afwikkeling van de boedel.  

 

Behandelzaken 

De synergie van de dienst voor het geheel in kader van roosterdiensten, opleidingen, continuïteit, 

vakgroepen e.d. is behouden gebleven en is geborgd in de functie van productmanager behandelzaken. De 

teamleiders op locatie zijn nu de direct leidinggevenden van alle behandelaars. Met deze inbedding is de 

samenhang tussen zorg en behandelzaken meer geborgd op locatieniveau en kunnen de directeuren 

zelfstandig sturen op de kwaliteit van de integrale bedrijfsvoering. Aan de directie Wonen met zorg is een 

medisch adviseur toegevoegd, die duaal leiding geeft aan het zorginhoudelijke proces en daarmee de 

medische eindverantwoordelijkheid in de directie borgt.  

 

Facilitaire zaken 

In 2015 is het Facilitair Bedrijf verbijzonderd in de aansturing. Het Facilitair Bedrijf zag zich geconfronteerd 

met talloze uitdagingen waaronder het voedingsconcept, de kwaliteit van de schoonmaak, de 

extramuralisering en het strategische vastgoeddossier waar aansturing door een directeur Facilitair Bedrijf 

noodzakelijk voor is. In 2016 is veel aandacht besteed aan de beschrijving van het takenpakket van het 

Facilitair Bedrijf en de ondersteunende rol ten opzichte van de zorg en is het takenpakket gereorganiseerd. 

Dit heeft ook personele consequenties tot gevolg gehad. Met ingang van 1 januari 2017 wordt gewerkt 

conform de nieuwe werkwijze. De komende periode wordt nog aandacht besteed aan de bestendiging van 

de nieuwe werkwijze. Verder is veel aandacht voor de verbouwingen op de locaties De Burcht, Pniël en 

Siloam. Hierbij is een nauwkeurig uitgedacht plan bedacht om de nog resterende tweepersoonskamers 

toekomstbestendig te verbouwen naar éénpersoonskamers zonder in te krimpen in het aantal 

productieplaatsen. Dit heeft geleid tot een positieve business case. Begin 2017 zijn de voorbereidingen voor 

de verbouwingen gestart.  

 

Wijkverpleging 

De hervormingen in de langdurige zorg hebben groot effect gehad op de organisatie van de extramurale 

verzorging en verpleging. Deze ontwikkelingen werkten ook in 2016 nog door. De verantwoordelijkheid van 

de wijkverpleegkundige, die in sommige teams ook nog niet voldoende vertegenwoordigd was, is 

onveranderd groot. Als hiervoor benoemd is in 2016 veel aandacht besteed aan de beweging om 

wijkverpleging nog enkel aan te bieden in kerngemeenten. Tevens is de planning en roostering in 

samenwerking met een extern bedrijf onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Eind 2016 is gestart met 

een programma om de verlening van zorg kwalitatief op een hoger plan te brengen en tevens de 

digitalisering door te voeren. Dit heeft geleid tot voorgestelde proceswijzigingen en een aanpak om te 

komen tot volledige digitalisering van de dossiers. Hierbij is in april gestart met twee pilotteams. Na 

evaluatie van de pilot zal naar verwachting uitrol naar alle teams plaatsvinden.   
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Hulp bij huishouden 

De levering van de hulp bij huishouden is volledig belegd bij de gemeenten. Ook voor deze zorg geldt dat 

een beweging naar kerngemeenten heeft plaatsgevonden. In 2016 is daarbij afgebouwd in een aantal 

gemeenten. De zorgverkoop van dit product vindt veelal plaats door middel van aanbestedingen. De 

concurrentie is hevig en dit vraagt continu creativiteit voor de optimalisatie van het verdienmodel. Zowel bij 

de zorgverkoop als bij de levering wordt scherp aan de wind gezeild om een optimale bedrijfsvoering na te 

streven. In 2017 speelt de samenloop met de Wlz een belangrijke rol. Onduidelijk is nog welk effect dit 

precies heeft op de (omvang van) levering van deze zorg.  

 

Woonondersteuning 

In verschillende gemeenten is begonnen met een tussenvorm van zorg tussen hulp bij huishouden en 

begeleiding, de zogenaamde lichte ondersteuning of woonondersteuning. In nauwe samenwerking met de 

Intensief Ambulante Hulpverlening worden deze vormen van ondersteuning ingezet bij cliënten die zelf de 

regie niet meer hebben en die naast de hulp bij huishouden aangestuurd moeten worden tot zelfzorg, 

ondersteuning nodig hebben bij het voeren van de administratie en hulp nodig hebben bij het onderhouden 

en versterken van het netwerk. 

 

Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning 

Lelie zorggroep handelt conform de code verantwoordelijk marktgedrag van thuisondersteuning.  

 

Intensieve Ambulante Hulpverlening, Wmo en Jeugdwet 

Het productenaanbod in de Intensieve Ambulante Hulpverlening is in 2016 stabiel gebleven. De in 2015 

ontwikkelde methodiek van opstelling van zorgplannen en daarop aansluitende rapportage is verder 

doorontwikkeld. In nauwe samenwerking met gemeentes wordt deze methodiek ook gebruikt voor 

vraagverheldering. Nog steeds wordt in intensieve samenwerking tussen de IAH en de V&V 

zorgondersteuning op scholen geleverd. Wel geldt dat de gevolgen van de decentralisatie worden gevoeld. 

Iedere gemeente (regio) stelt eigen eisen aan de wijze waarop de hulpverlening geboden wordt. Denk 

hierbij aan de wijze van opstellen van het hulpverleningsplan, wijze van financiering, wijze van 

verantwoording. Dit betekent voor de medewerkers een andere wijze van werken. Daarbij zien we dat de 

trajecten korter worden, de resultaten moeten nog concreter beschreven staan en de inzet van het netwerk 

neemt hierbij een belangrijke rol in. In aanbestedingen blijft aandacht bestaan voor innovatie van de 

dienstverlening. Innovatie kan leiden tot extra middelen om dit ook daadwerkelijk vorm te geven. Het 

ontwikkelen en realiseren van deze innovaties betekent een continue extra opgave. De medewerkers vanuit 

de IAH die met jeugdigen werken, zijn geregistreerd in het Kwaliteitskader Jeugd. Dit betekent dat zij 

verplichte scholingen moeten volgen, dat er eisen worden gesteld aan intervisie/ werkbegeleiding/ 

supervisie én dat er een minimaal aantal uren gewerkt dient te worden.  
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Service Organisatie 

De Service Organisatie wil de raad van bestuur en de lijnmanagers (directeuren en teamcoaches) optimaal 

ondersteunen in de besluitvorming en het vormgeven van centrale en ondersteunende processen. Tevens 

vervult zij de rol om toe te zien dat de strategische ambities en doelstellingen van de organisatie 

gerealiseerd worden en wet- en regelgeving op een juiste wijze wordt en kan worden toegepast. Om de 

Service Organisatie efficiënt en effectief te organiseren is een nieuwe structuur gekozen. Het nieuwe MT 

van de Service Organisatie is bezig slagvaardig en met daadkracht de processen te optimaliseren. Dit is 

noodzakelijk om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Dit heeft ook geleid tot een afgeleide 

personele samenstelling. Inmiddels is tevens gestart met de planvorming voor 2018 en de wijze waarop de 

dienstverlening dan vorm gegeven kan worden in een uitgebalanceerd samenspel met de lijnorganisatie.  

 

Inkoop 

In 2016 is een aantal belangrijke overeenkomsten herzien en geoptimaliseerd. Bij samenwerking met grote 

leveranciers werken we vanuit strategisch partnerschap. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar 

procesefficiëntie. Dat houdt in: bestellen volledig online, logistiek bundelen en facturatie digitaliseren. 

Hiermee wordt bestellen door zelfsturende teams gefaciliteerd en worden proceskosten teruggedrongen. 

Essentieel in dit proces is de inzet van Axxerion. Dit pakket wordt gebruikt voor crediteurenadministratie, 

inkoop, contractbeheer (ook WMO en HbH contracten), CRM, FMIS, meldingen, bestellen van 

verbruiksartikelen en het uitvoeren van leveranciersbeoordelingen/ enquêtes. In 2016 is gestart met 

verdere optimalisatie van het gebruik van het pakket.  

 

1.3.2 Bedrijfsvoering 

 

Ombuigingen 

De samenstelling van de jaarrekening 2015 en de daarin geconstateerde aandachtspunten in de 

bedrijfsvoering maakten aanzienlijke ombuigingen noodzakelijk. Vastgesteld werd dat een structurele 

ombuiging van circa 7,5 miljoen euro gerealiseerd diende te worden. Tevens werd afgesproken dat het 

restant van de structurele ombuiging  gevonden zou worden bij het Facilitair Bedrijf, Behandelzaken en 

Service Organisatie. Het totaal van ombuigingen heeft geleid tot een nihil resultaat over 2016. Daarnaast is, 

mede ten behoeve van het WfZ, een begroting voor 2017 samengesteld die naar verwachting leidt tot een 

positief resultaat.  

 

De begroting 2016 kende ambitieuze ombuigingsplannen. Ten tijde van de daadwerkelijke ombuiging is 

tevens gezocht naar verbeterpotentieel. Dit heeft geleid tot de volgende belangrijke ombuigingen: 

 In het extramuraal bedrijf is in 2016 gericht aandacht besteed aan de strategische keuze om de 

zorgverlening terug te brengen tot aangewezen kerngebieden. Daarnaast is aandacht besteed aan de 

bedrijfsvoering, waaronder een passende formatie-opbouw en optimalisatie van de planning; 

 In het intramuraal bedrijf zijn keuzes rondom vastgoed en kwaliteit gemaakt. Dit heeft uiteindelijk 
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geleid tot het (eerder in dit verslag toegelichte) besluit tot sluiting van locatie De Koningshof. Daarnaast 

is veel aandacht besteed aan de personele inzet in relatie tot de productie, reorganisatie van het 

Facilitair Bedrijf en verbeteringen van processen; 

 Op 9 juni 2016 is het GGZ bedrijf gefailleerd. De omvang van het GGZ bedrijf bleek onvoldoende om 

rendabel in continuïteit voort te bestaan; 

 In de service organisatie is aandacht besteed aan de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Dit heeft 

geleid tot vereenvoudiging van processen, investeringen in ICT en daarmee reorganisatie op het gebied 

van de personele invulling.  

 

De pijnlijke maatregelen die zijn genomen, hebben effect gesorteerd. Een belangrijk deel van de 

ombuigingen is gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat 2016 met een licht positief resultaat kon worden 

afgesloten. Om de blijvende voortgang van de kwaliteit van de resultaten te kunnen meten en bewaken, 

wordt een strak maandelijks schema gehanteerd inzake het opstellen van de maandelijkse rapportages en 

het bespreken daarvan in de monitorgesprekken. In deze monitorgesprekken wordt niet alleen de financiële 

gang van zaken besproken, maar ook andere prestatie-indicatoren zoals de ontwikkeling van de productie, 

de productiviteit, het ziekteverzuim en het personeelsverloop. Waar nodig wordt bijgestuurd. 

 

Herpositionering van het middenkader 

In de aanloop naar de herformulering van de missie en visie van de organisatie is geconstateerd dat het 

middenkader binnen de organisatie geherpositioneerd diende te worden. Dit heeft geleid tot de 

strategische notitie ‘Ruimte voor nieuw’, waarin aandacht is besteed aan de wenselijke invulling van de 

organisatie in de komende periode. Voor het intramurale deel van de organisatie en de service organisatie is 

dit voorgelegd aan de ondernemingsraad en geaccordeerd. Begin 2017 start de daadwerkelijke personele 

invulling daarvan. Voor het extramuraal bedrijf bleek meer tijd nodig om dit zorgvuldig te doen. Derhalve 

wordt dit voorbereid voor de zomer van 2017.  

 

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 2016 gestart met identificatie van key performance indicatoren en daarvan afgeleide key risk indicatoren. 

In 2017 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 
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onzekerheden nader zijn uitgewerkt, per deelonderwerp.  

 

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 
introduceren. 

 Aanschaf software Qsuite 
voor monitoring en 
verbeterprocessen. 

 Verhogen 
personeelsnormen. 

 Opleidings- en 
scholingsplannen 
personeel opstellen en 
uitvoeren. 

 Investeren in 
zorggerichte huisvesting. 

 Opvolging richtlijnen IGZ. 

Kwaliteit en vitaliteit van onze 
medewerkers. 

Risico op ongekwalificeerde  
en/of ongemotiveerde 
medewerkers door ervaring 
hoge werkdruk/bureaucratie. 

 Opleidings- en 
scholingsplannen 
opstellen en uitvoeren. 

 Capaciteitsplanning 
ontwikkelen. 

 D.m.v. automatisering en 
digitalisering primaire 
proces vereenvoudigen. 

 Werving en selectie voor 
nieuwe medewerkers. 

 Programma ‘’Boeien en 
Binden’’ uitvoeren. 

 Flexpool voor 
ondersteuning vast 
medewerkers. 

Kwaliteit van onze onroerende 
goederen. 

Risico dat onroerend goed (in 
eigendom) kwalitatief niet 
volledig voldoet aan 
toenemende kwaliteitseisen in 
de zorg. 

 Sluiten van locatie De 
Koningshof. 

 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. 

 Communicatieplan intern 
en extern. 

 Breed draagvlak zoeken 
voor nieuwe 
voorgestelde manier van 
aansturing. 

Markt- en Risico dat de organisatie in  Integraal productaanbod 
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productontwikkelingen. concurrerende markt zich 
moeilijk kan positioneren. 

ontwikkelen voor cliënt. 

 Ontwikkelen van 
specialismen. 

 Focus op kerngebieden. 

 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/doelmatig-
heid. 

 Controle op 
productieplafonds. 

 Kostprijscalculaties 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 sterke 
planning- en 
controlcyclus 

Aandacht voor 
schattingen/onzekerheden 

Risico dat niet adequaat wordt 
geschat / aandacht wordt 

 Uitgebreide 
onderbouwing 
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besteed aan onzekerheden met 
als gevolg fluctuaties in het 
resultaat 

schattingsposten en 
schattingsvariabelen 

 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 de 
interne besprekingen 
voor ontwikkelingen in 
wet- en regelgeving 

 

Stichting Lelie zorggroep heeft vanuit de interne organisatie signalen gekregen dat de tijdsregistratie 

van extramurale producten niet optimaal is verlopen. Wij hebben deze signalen omtrent de 

tijdsregistratie opgevolgd met een nader onafhankelijk onderzoek door een deskundige partij. De 

resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat de tijdsregistratie geen materiële afwijkingen bevat.  

 

Basis op orde 

In 2016 is veel aandacht geschonken aan het op orde brengen van de basis. Dit omvatte onder meer: 

 Het implementeren van een BI-tool: in 2016 zijn koppelingen met onze informatiesystemen 

gerealiseerd en zal in 2017 een start gemaakt worden met het ontwikkelen van de monitoren en de 

organisatiebrede uitrol daarvan; 

 Per 1 januari 2015 is voor de extramurale zorg het cliëntenregistratiesysteem van Nedap in gebruik 

genomen. Geconstateerd is dat, mede door de veranderingen in de financiering van de zorg, extra 

inspanningen noodzakelijk waren om de registraties juist en volledig te laten zijn. Eind 2016 en begin 

2017 is een traject ingezet inzake digitalisering van de dossiers, allereerst in de wijkverpleging.  

 In de tweede helft van 2016 is een doorlopend plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering opgesteld. 

Hierin zijn op 9 deelgebieden verbetermogelijkheden geïdentificeerd. Onder regie van de manager 

bedrijfsvoering wordt gestructureerd gewerkt aan de geïdentificeerde verbeterpunten.  

 Het belang van gestructureerde verkoop van zorg is onderkend. Hiertoe is in 2016 de afdeling 

zorgverkoop opgericht, die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en kennis en ervaring 

bundelt met gestructureerd relatiebeheer met onze belangrijkste financiers.  

 De veranderingen binnen en buiten de organisatie vragen om een continue aanpassing van het 
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dienstverleningsniveau van de service organisatie. Eind 2016 is door de managers van de service 

organisatie gestart met een visie-ontwikkeling op de noodzakelijke taken en de daarbij horende 

personele invulling.  

 

Externe contacten 

Via Slingedael worden warme relaties onderhouden met het Korsakov Kennis Centrum. In 2015 is het 

TopCare certificaat behaald als blijk van goede kwalitatieve zorg en behandeling, gekoppeld aan 

wetenschappelijk onderzoek. Met diverse organisaties in regio Rotterdam is gewerkt aan de oprichting van 

een Transmurale zorgbrug. Deze brug zorgt voor optimalisatie in de keten. Cliënten kunnen langs deze lijnen 

in de juiste organisaties verzorgt worden. Hiermee wordt bijgedragen aan de beheersing van de zorgkosten.  

Lelie zorggroep is in 2015 al lid geworden van de coöperatie Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. Deze 

organisatie zet zich in voor de continuïteit van de christelijke jeugdhulp in Nederland. In dat kader zijn 

eveneens regionale samenwerkingsverbanden opgezet tussen collega-organisaties die de ketenbenadering 

effectueren.  

 

Projecten 

In 2016 is gewerkt aan een aantal grote projecten. Een deel daarvan is in 2015 gestart. Hieronder volgt een 

nadere toelichting.  

 

Juridische herstructurering 

In 2016 is gestart met de realisatie van de juridische fusie van de verschillende rechtspersonen die 

ressorteerden onder Lelie zorggroep. Dit heeft geleid tot een aanvraag bij de rechtbank voor de juridische 

fusering van de rechtsvoorgangers. De stakeholders, waaronder de medezeggenschapsorganen en de 

financiers zijn uitgebreid meegenomen in dit proces. Ten behoeve van de bestendiging van de borging door 

het WfZ is ook afzonderlijk gerapporteerd over de periode januari tot en met augustus 2016. De rechterlijke 

uitspraak heeft geleid tot een geclausuleerd akkoord. Tegen de voorgestelde clausules loopt nog een door 

Lelie zorggroep aangetekend hoger beroep. De juridische fusie is met terugwerkende kracht naar 1 januari 

2016 ingegaan. In de verslaggeving in dit document is hierop aangesloten.  

 

E-health 

E-health wordt een steeds belangrijker zorgvorm voor in de toekomst. Door de IAH wordt, mede gezien de 

innovatieve uitdagingen die in aanbestedingen worden gesteld, aandacht besteed aan deze 

toekomstbestendige vorm van zorg. Daarom is gestart met een pilot voor het gebruik van Mirro, een 

applicatie die e-health ondersteunt. In 2017 zal evaluatie van dit project plaatsvinden.  

 

 

BI Tool  

In het afgelopen jaar waren de inspanningen er vooral op gericht om de koppelingen tussen onze BI-tool en 
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de desbetreffende deelsystemen te realiseren. Inmiddels zijn deze tot stand gekomen voor de financiële, 

personele en deels de cliëntregistratie systemen. In het eerste kwartaal 2017 zullen de koppelingen met het 

roosterpakket, Wonen met Zorg- en Zorg Thuisregistratiesystemen gerealiseerd worden. Vervolgens zullen 

dashboards ontwikkeld worden, waarna in het eerste half jaar de uitrol naar de organisatie plaats zal 

vinden.  

 

Gastvrijheid  

Dit project is getemporiseerd en ondergebracht bij de nieuwe directeur Facilitair Bedrijf. In dit project werd 

beoogd om een nieuw gastvrijheidsconcept te ontwikkelen voor onze intramurale voorzieningen. De 

belevingsaspecten van wonen en zorg zouden hierin opnieuw onderzocht worden.  

 

Prinsessenhof  

De voorbereidingen zijn getroffen voor het vernieuwende zorgconcept van het nieuwbouwproject 

Prinsessenhof in Krimpen aan den IJssel. Op deze locatie kunnen, naar verwachting vanaf het najaar van 

2017, cliënten met een Wlz indicatie (VPT VV05 en VV06) wonen. De cliënten zullen kleinschalig en 

zelfstandig wonen, maar wel in een beschermde woonomgeving met zorg bij de hand. Het gaat om achttien 

zorgstudio’s, verdeeld over twee groepen van negen woningen met een gezamenlijke gemeenschapsruimte 

en ondersteunende ruimte. De studio’s krijgen een zodanige huurprijs, dat bewoners in aanmerking kunnen 

komen voor huurtoeslag. Lelie zorggroep verhuurt de studio’s en levert de zorg. 

 

Sluiting locatie De Koningshof  

De uitkomsten van het inspectiebezoek hebben geleid tot hernieuwde aandacht voor deze locatie. Lelie 

zorggroep heeft in 2016 intensieve gesprekken gevoerd met de verhuurder van het pand. Gebleken is dat, 

om De Koningshof toekomstbestendig te maken als verpleeghuislocatie, aanzienlijke investeringen 

noodzakelijk waren. Deze investeringen bleken voor beide partijen onvoldoende rendabel. Op basis van dit 

feitencomplex heeft de raad van bestuur moeten overgaan tot sluiting van deze locatie. In 2016 is een 

uitfaseerplan ontworpen en ter hand genomen. In mei 2017 is dit pand weer overgedragen aan de 

verhuurder.  

 

Mantelzorg 

Begin januari heeft Lelie zorggroep de erkenning mantelzorg vriendelijke organisatie ontvangen. Een 

erkenning waar we trots op zijn, maar die ook een verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Blijvende 

aandacht is nodig voor de medewerker met mantelzorg taken. Bedrijfsmaatschappelijk werk vervult hierin 

een actieve rol. Samen met andere welzijnspartijen en collega organisaties is samengewerkt rond de dag 

van de mantelzorg. Door gezamenlijk op te trekken bereikten we meer mantelzorgers en konden we 

efficiënt geld en middelen inzetten. Respijt zorg werd in 2016 op de agenda gezet van de gemeenten daarin 

zoekt Lelie zorggroep ook de samenwerking met andere partijen. Op de intramurale locaties waren we 

betrokken met de samenwerking en borging van de mantelzorg bij professionals. De samenwerking met 
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mantelzorg op de locatie is een blijvend aandachtspunt. Lelie zorggroep geeft vorm aan deze doelstelling 

door training van de professionals in samenwerken met mantelzorg en ontmoetingen met mantelzorgers op 

de locatie en samen met hen zoeken naar optimale samenwerking. Er zijn in 2016 gespreksgroepen geweest 

met mantelzorgers van bewoners op de locaties. Er waren Alzheimer cafés en mantelzorgbijeenkomsten in 

samenwerking met andere partijen in en rond de locaties van Lelie zorggroep. De vrijwilligers coördinatoren 

hebben zich tot volle tevredenheid van de Gemeente Rotterdam ingezet voor Werk-fit plaatsen. De 

informele zorg is voorgesorteerd voor de komende tijd. De vrijwilliger die zich aanmeldt bij Lelie zorggroep 

krijgt een duidelijke functieomschrijving. Gestructureerd wordt gewerkt aan verrijking van het curriculum 

vitae van de vrijwilligers. De contacten met Skin en Samen 010 zijn gecontinueerd in 2016. We hebben 

gezamenlijk diverse activiteiten ontwikkeld. Migranten vrijwilligers zijn van betekenis geweest voor de 

bewoners op onze locaties. Met onze partner Samen 010 werden plannen ontwikkeld om een mini 

symposium in 2017 te verzorgen over ‘Voltooid leven, hoezo? Er is tevens samenwerking met 

Welzijnsorganisaties geweest rond Eenzaamheid en Welzijn in de verschillende wijken. Leliezorggroep heeft 

daarin trainingen verzorgd voor de bezoek vrijwilligers.  

 

Palliatieve zorg 

Voor een verdere verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg en doorgaande professionalisering van 

verpleegkundigen, wordt doorlopend scholing, in de vorm van de basiscursus palliatieve zorg, aangeboden 

aan de zorgverleners van Lelie zorggroep. Palliatieve zorg wordt hierbij geformuleerd als zorg voor cliënten 

die niet meer medisch te genezen zijn, de chronisch zieken. Het grootste deel van de aan onze zorg 

toevertrouwde cliënten valt hiermee onder deze benaderingswijze. In de eindfase van het leven wordt de 

term terminale zorg gebruikt. Inhoudelijk loopt dit in elkaar over. Doel is om de zorg in de locaties, de 

palliatieve units, het hospice en in de thuiszorgteams naar een gelijkwaardig en hoog niveau te brengen. 

Binnen de organisatie is een consultatieteam ontwikkeld, waar men terecht kan voor medisch-ethische 

vragen of zorginhoudelijke dilemma’s waarop men binnen het externe netwerk geen antwoord vindt.  

 

Kleinschalige woonzorgconcepten 

Binnen Regio Noordoost zijn drie kleinschalige woonzorgvoorzieningen gelegen. Twee daarvan, 

Dannenborgh en Vellerveste, zijn in 2015 overgenomen van één van de voormalige zorgpartners. In de 

afgelopen periode is er veel energie gestoken in het harmoniseren van de voorzieningen met de 

voorzieningen van Lelie zorggroep. De bezetting van deze locaties vraagt echter continue aandacht. De te 

realiseren zorgvormen zijn onderdeel van gesprek met de zorgkantoren. De verwachting hierbij is dat 

overgegaan kan worden tot levering van toekomstbestendige zorgsoorten in deze locaties. Daarnaast wordt 

aandacht besteed aan de optimalisatie van het geleverde zorgconcept.  

 

Meerjarenbeleid 

2016 is binnen de organisatie aangemerkt als transitiejaar. In het laatste kwartaal van 2016 is gewerkt aan de 

strategische notitie ‘Ruimte voor nieuw’. Deze notitie biedt enerzijds een verantwoording over het verleden en 
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een afhechting van ingezette veranderingen. Daarnaast geeft het richting aan de organisatieverandering waar 

Lelie zorggroep voor staat en de gevolgen die dit heeft voor de inrichting van de organisatie. Voor de 

veranderingen in het intramuraal bedrijf, de hernieuwde activiteiten van het Facilitair Bedrijf en veranderingen 

in de Service Organisatie heeft dit geleid tot een adviesaanvraag aan de OR, die in 2017 positief heeft 

geadviseerd.  

 

Voor de intramurale activiteiten betekent dit meer focus op de lokale context en inbedding van locaties. Voor 

alle locaties zullen in 2017 managers zorg en welzijn worden geworven, die, binnen de door de directie Wonen 

met Zorg gegeven lijnen, de locatie verder vormgeven met een integrale taakopvatting. Hiermee worden de 

activiteiten van zorg, welzijn, behandelzaken en facilitair op lokaal niveau hernieuwd verbonden. Voor de 

organisatieschets van de extramurale activiteiten bleek meer tijd nodig. In de eerste maanden van 2017 wordt 

daarom door de directie gewerkt aan een houtskoolschets die de lijnen moet schetsen voor de organisatie-

inrichting in het extramurale onderdeel van de organisatie. Bij de nieuwe opzet van de Service Organisatie is 

ervoor gekozen de managers rechtstreeks te laten aansturen door de raad van bestuur.  
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1.3.3 Kwaliteitsbeleid  

 

ISO Kwaliteitskeurmerk 

In januari 2016 heeft de ISO audit plaatsgevonden met een positief resultaat. Het ISO certificaat 9001:2008 is 

voor de gehele Lelie zorggroep behaald. De processturing met behulp van het Kwaliteits Management Systeem 

vraagt continu aandacht om de beoogde resultaten te behalen. De continu verbetercyclus (PDCA
1
) is het sterkst 

ontwikkeld op de punten Plan en Do. De Check en Act vragen om een andere aanpak dan voorheen om tot 

resultaten te komen. De bezoeken van de IGZ in juni op de locaties De Koningshof en Pniël en het daaruit 

voortvloeiende ‘verscherpt toezicht’ hebben bijgedragen aan een herziene aanpak van de 

kwaliteitsverbetercyclus. De voorbereidingen om, met gebruik van slimme techniek, medewerkers in het 

primaire proces te ondersteunen zijn in de tweede helft van dit verslagjaar van start gegaan. Hiervoor is een 

strategische samenwerking met Novire aangegaan, die hiervoor de Q suite als hulpmiddel zal inrichten. 

Hiermee wordt de inrichting van de besturings- en kwaliteitsverbetercyclus zodanig vorm gegeven dat de 

medewerker wordt ondersteund als bestuurder van zijn eigen werkproces met monitoring van resultaten op 

cliënt en organisatieniveau.  

 

Voorbeeld fictief dashboard 

 

 

                                                           
1
 Kwaliteitverbetercyclus Plan Do Check Act 
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Om de focus te verleggen van processen naar resultaten is ervoor gekozen om in 2018 over te gaan op het 

kwaliteitscertificaat van het Improvement Model
2
. 

 

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. Tot 2016 

werden deze vooral retrospectief gebruikt om tot verbetering te komen. Om direct te kunnen handelen op 

basis van deze meldingen is gestart met een directe signalering (tweewekelijks) bij de teamcoaches om tot 

beoordeling en behandeling te komen. Vanaf 15 september 2016 worden de meldingen op deze manier 

opgepakt en dat geeft onderstaand beeld bij de intramurale zorg.  

 

 
 
Medicatiefouten 

Vooral het hoge aantal meldingen met betrekking op de medicatie valt op. Uit een analyse van deze meldingen 

blijkt dat het in bijna 40% van de gevallen gaat om cliënten die hun medicatie hebben geweigerd of niet 

hebben ingenomen. In ongeveer 30% van de gevallen gaat het om medicatie die om uiteenlopende redenen 

niet gegeven is. In de middag en avond is een duidelijke piek te zien in het aantal medicatiemeldingen. 

 
Vallen 
Dit gebeurt het meest in de avond. De oorzaak van de val is vaak niet meer geheel te achterhalen. In gevallen 

waar de oorzaak wel te achterhalen is, blijkt dat cliënten uit hun bed/stoel glijden of bijvoorbeeld hun 

evenwicht verliezen. Tevens blijkt uit de meldingen dat de cliënt in een overgrote meerderheid van de gevallen 

                                                           
2
 “Het Improvement Model helpt bepalen of een organisatie toekomst en bestaansrecht heeft. Het geeft 

organisaties handvatten om zichzelf te toetsen en te ontwikkelen tot een klantgestuurde organisatie met 
toekomstperspectief. Een organisatie waar kwaliteit en transparantie van de werkzaamheden zijn 
gewaarborgd, waar de bedrijfsvoering gericht is op output, en waar klanten en medewerkers, binnen de wet- en 
regelgeving, de grootst mogelijke bewegingsvrijheid hebben. In het model staat de klant zowel inhoudelijk als in 
de businesscase centraal.” 
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geen blijvende gevolgen overhoudt aan het incident. Het aantal meldingen van valincidenten verschilt sterk 

tussen de verschillende locaties en de daarbij horende doelgroepen.  

 

Agressie 

De uitingen en oorzaken van agressie door cliënten zijn zeer divers. Er is een duidelijke verdeling te zien tussen 

de locaties, die grotendeels te maken heeft met de diverse doelgroepen. Daarnaast is er een piek in de middag 

te zien. 

 

Overig 

De meldingen onder het kopje overig zijn zeer divers van aard. De meldingen lopen uiteen van ernstige situatie   

tot roken op niet afgesproken plaatsen.  

 

Deze meldingen worden individueel beoordeeld en bij structurele aspecten wordt dit opgenomen in het 

verbeterregister van de locatie. Een aantal aspecten zijn onderdeel van het programma betere zorg en hebben 

geleid tot verhoogd bewustzijn bij medewerkers en verbetering. Bij de extramurale zorg geeft in 2016 over het 

geheel van de teams het volgende beeld:  

 

 

 

Medicatie 

Een groot gedeelte van de meldingen gaat erover dat er is vergeten om de medicatie af te tekenen. Rondom 

insuline zijn er (bijna) prikaccidenten. Voor het dubbel aftekenen van risicovolle medicatie is de MCA 

(medicatie controle app) ingevoerd.  

 

Vallen 

Aangezien er in de EMZ niet altijd iemand aanwezig is, is vaak niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Vaak lijkt 

voor te komen dat cliënten toch zelf iets proberen te doen, waarbij ze uitglijden of door de benen zakken.  
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Agressie 

Naast (seksuele & verbale) agressie door cliënten zelf, wordt er ook door mantelzorgers en/of familie van 

cliënten agressie jegens medewerkers gemeld. Dit heeft dan tot gevolg dat de zorg aan de cliënt niet of niet 

volledig kan worden verleend.  

 

Planning 

Bij planning kan het mis gaan dat cliënten niet goed worden ingepland waardoor de gemaakte afspraken over 

zorgtijden niet kunnen worden nagekomen. Verder worden soms ook medewerkers ingepland voor 

handelingen die zij niet mogen verrichten.  

 
 
Overig 
De meldingen hier zijn zeer divers. De melding die het meest gedaan wordt is dat de cliënt niet thuis is op het 

geplande zorgmoment of dat de cliënt wordt vergeten en daardoor geen zorg heeft ontvangen. Een betere 

communicatie met duidelijke wederzijdse afspraken kan helpen om het aantal van deze meldingen te 

verminderen. Om proactief met deze MIC meldingen om te gaan, worden met behulp van de nieuwe software 

(Q-suite) de MIC melding vanuit het dossier direct doorgeleid naar de teamcoaches die de melding met 

procesondersteuning beoordelen en afhandelen. De structurele aspecten worden opgenomen in de 

verbeterregisters op locatie- of organisatieniveau. Deze procedure wordt in maart 2017 operationeel voor 

zowel de intramurale als extramurale activiteiten, waarmee de omschakelijking van reactieve analyse 

(kwartaalrapportages) naar proactieve analyse en handelen wordt geëffectueerd.  

 

Kwaliteit van zorg 

Het kwaliteitsaspect heeft gedurende 2016 een steeds nadrukkelijker plaats gekregen in de bedrijfsvoering.  

Vanuit eerdere ISO en interne audits was bekend dat het rondmaken van de PDCA en onderdelen van het 

dossier en medicatieveiligheid om aandacht vroegen. Dit zowel bij intramurale als extramurale activiteiten. 

De eerder genoemde Inspectiebezoeken hebben dit beeld bevestigd en met het Programma Betere zorg is 

ingezet op structurele verbetering van de kwaliteit van zorg. Met thema’s als protocollen, medicatieveiligheid, 

BOPZ en methodisch werken is in samenspraak met de professionals een verbeterslag op gang gebracht.     

Voor de interne kwaliteitsmetingen bij de intramurale als extramurale activiteiten zijn de IGZ indicatoren 

gebruikt en deze hebben geleid tot een gerichte aanpak van verbetering, De opvolgingsaudits laten een 

verbeteringspercentage zien bij IMZ van 23% en bij EMZ van 15,6%. De kwaliteitshandboeken van de 

verschillende bedrijfsonderdelen zijn samengevoegd tot één handboek en naast vakgroepen zijn 

interdisciplinaire expertgroepen actief met het up to date houden van kennis op de diverse vakinhoudelijke 

domeinen. Met Nieuwsbrieven en ‘lessen’ worden medewerkers geïnformeerd en meegenomen in de zich 

wijzigende context van de extramurale- en intramurale zorg. 
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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 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
3
 worden de klachten behandeld, waarbij het onderscheid gemaakt moet worden 

tussen formele en informele klachten. 

 

Totaal aantal klachten in 2016, waarvan het drie formele klachten betreft. 
 

Soort Cliënten Medewerker 

Communicatie/informatie 65 5 

Deskundigheid 9  

Financiën 17  

Overig 12 2 

eten/drinken 1  

Bejegening 2 3 

Schoonmaak 11  

fysieke belasting 1  

te laat/niet/tijdstippen geleverde zorg 4  

Ongewenst gedrag 1  

Totaal 123 10 

 

Intramuraal Cliënten Medewerker 

Atrium 5  

De Burcht 5  

De Koningshof 2  

Oranjehof 1  

Pniël 7 1 

Siloam 5 1 

Slingedael 1  

Tiendhove 3  

Tussendael 1  

Waelestein 1  

Huize Nieuwoord 1  

Totaal 32 2 

 

Extramuraal Cliënten Medewerker 

Zorgpartners 3  

GGZ 17  

                                                           
3
 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg   
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HbH 33 4 

IAH 12 1 

V&V 26 3 

Totaal 91 8 

 

Toelichting klachten 

In het algemeen valt op dat de klachten Intramurale zorg  complexer zijn dan klachten extramurale zorg.. De 

familieleden/contactpersonen/mantelzorgers zijn kritischer dan de cliënt.  

Rode draad: Duidelijkheid over de verwachtingen bij opname over wat we voor de cliënten kunnen doen is 

essentieel. Wat kan de cliënt/mantelzorger van ons verwachten en wat verwachten wij van de mantelzorger?  

Bij de participatie van mantelzorgers zien we op verschillende locaties dat familie niet voldoende wordt gezien 

als een samenwerkingspartner rondom de cliënt. 

 

Tevredenheid 

Van de 123 cliënten, die in 2016 hun klacht hebben ingediend zijn er zeven nog in behandeling en zijn 20 

cliënten niet tevreden over de afhandeling. Van de 10 medewerkers die een klacht hebben ingediend zijn er 

drie tevreden met afhandeling, één is er ontevreden over afhandeling en zes zijn er nog in behandeling. Van de 

formele klachtenzijn er twee (IAH, GGZ) gegrond verklaard en de derde klacht is nog in behandeling. 
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Programma Betere zorg 
 

Lelie zorggroep begon in het najaar van 

2016 met het Programma Betere zorg. 

Met dit programma willen we investeren 

in de kwaliteit van zorg in haar huizen en 

in de thuiszorg. Het programma loopt door 

in 2017. Medewerkers gaan binnen het 

Programma Betere zorg aan de slag met 

vier belangrijke thema’s in de zorg: BOPZ, 

medicatie, methodisch werken en 

protocollair handelen. Per thema letten 

we op de kwaliteitseisen die gelden en 

kijken we hoe we die toe kunnen passen in 

de praktijk van elke afdeling. 

Door ons niet te beperken tot het 

toepassen van de regels, maar deze in te 

passen in een liefdevolle benadering van 

de cliënt, werken we dagelijks aan betere 

zorg. Want betere zorg zit voor ons niet 

alleen in kwaliteit, maar ook in onze 

christelijke identiteit, waarin liefde en bewogenheid voor de ander centraal staan. In het programma werken 

leidinggevenden en zorgmedewerkers nauw samen. De collega’s uit de zorg weten als geen ander wat er nodig 

is om regels van papier te vertalen naar de praktijk, waarbij we waar mogelijk rekening houden met de wensen 

van iedere cliënt. 

In het Programma Betere zorg kijken we onder andere naar de manier waarop we omgaan met beperkende 

maatregelen voor cliënten. We zoeken zoveel mogelijk naar alternatieven hiervoor, die minder ingrijpend zijn 

voor de cliënt, maar waarmee we hetzelfde effect bereiken. Vervolgens kijken we naar het veilig toedienen van 

medicatie. Het derde thema betreft het bijhouden van het cliëntdossier om deze informatie over de cliënt ook 

te gebruiken om de zorg zo goed mogelijk op hem of haar af te stemmen. In het laatste thema staat het werken 

volgens de protocollen centraal. Ook hierbij kijken we weer naar de vertaling naar de behoefte van de cliënt op 

de betreffende afdeling. 

Inspectietoezicht 

Een van de aanleidingen om organisatiebreed met de kwaliteit van zorg aan de slag te gaan, is het verscherpte 

toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op locaties De Koningshof en Pniël. De Inspectie verwacht 

dat wij de kwaliteit van zorg op beide locaties binnen acht maanden verbeteren. De lessen die we hier leren, 

willen we ook toepassen op andere locaties. Het is nadrukkelijk ook de eigen wens van Lelie zorggroep om 

voortdurende te werken aan het verbeteren van kwaliteit en dus betere zorg. Cliënten van Lelie zorggroep 

mogen verwachten dat de kwaliteit van zorg op orde is en dat zij liefdevol bejegend worden. Daar werken onze 

medewerkers elke dag hard voor en dat verdient waardering.  
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1.3.4 Personeelsbeleid  

 

Manier van werken 

Lelie zorggroep blijft inzetten op het zo laag mogelijk neerleggen van verantwoordelijkheden in de organisatie. 

In 2016 is dit door vertaald in de strategienota ‘Ruimte voor Nieuw’ .  

Het doel blijft snellere besluitvorming, korte lijnen, meer efficiency en meer middelen (geld) beschikbaar voor 

het primaire proces. Ook blijft de focus, eerst in de extramurale organisatie, op de invoering van zelforganisatie 

waarbij de verantwoordelijkheid maximaal wordt vormgegeven in de teams. Binnen de intramurale organisatie 

ligt de focus eerst op invulling van de locatieverantwoordelijke.  

 

Doelstelling en inspanningen 

De inzet van medewerkers binnen Lelie zorggroep en hun prestatie worden bepaald door de relatie tussen 

cliënt en medewerker. Deze relatie staat centraal binnen Lelie zorggroep. Dit wordt allereerst professioneel 

geladen door de medewerkers van Lelie zorggroep en versterkt vanuit de christelijk identiteit waar vanuit dag 

in - dag uit wordt gewerkt. Wat dit betekent in waarden is in 2016 nader onderzocht in relatie tot de acht 

kernwaarden die Lelie zorggroep in 2014 heeft vastgesteld. De conclusie is dat in 2017 zal worden toegewerkt 

naar een nieuwe set waarden die geoperationaliseerd worden in samenspraak met het lectoraat van de 

Christelijke Hogeschool Ede.  

 

Wijze van uitvoering 

De inzet en wijze van uitvoering van de medewerker vindt zo dicht mogelijk plaats bij de cliënt. Daar waar 

mogelijk worden de bevoegdheden maximaal gedelegeerd voor zover de vakvolwassenheid van de 

medewerker dit toelaat. Dit betekent voor Lelie zorggroep zo min mogelijk managementlagen. De vormgeving 

daarvan krijgt al een aantal jaren vorm en in 2015 zou zelforganisatie in de teams zijn vertaalslag krijgen. Dit is 

voluit gestart maar tegen de zomer van 2015 getemporiseerd vanwege de bedrijfseconomische 

omstandigheden die noodzaakten om eerst kwaliteit en bedrijfsvoering op orde te krijgen. Er is uiteindelijk 

doorgepakt met een beperkt aantal taken. Belangrijk is dat het herontwerp van het primair proces binnen de 

extramurale zorg eerst vorm krijgt om daaruit te kunnen groeien in zelforganisatie. Eind 2016 is hiermee een  

start gemaakt.   

 

Ontwikkelingen en reorganisatie 

De noodzakelijke focus op een efficiënte bedrijfsvoering heeft in 2016 verder vorm gekregen door middel van 

een reorganisatie van het facilitair bedrijf, stoppen met zorg en dienstverlening in niet kerngemeenten, 

faillissement van de GGZ en besluit tot het sluiten van De Koningshof. Deze ontwikkelingen hebben veel impact 

op de medewerkers. De gedwongen ontslagen zijn minimaal. Het grootste deel van de medewerkers kon door 

het eigen mobiliteitsbureau worden herplaatst. De koers voor 2017 en verder is borging en rust. 
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Ontwikkelingen en arbeidsmarkt 

Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt is binnen de VVT dat het aandeel van niveau 2 binnen de 

extramurale zorg verder daalt en de vraag naar verzorgenden niveau 3, niveau 4 verpleegkundigen en niveau 5 

wijkverpleegkundigen onveranderd groot blijft. 

De volgende algemene conclusies zijn te trekken voor de arbeidsmarkt waar Lelie zorggroep actief is: 

- Er is een absoluut tekort aan niveau 3 verzorgenden en niveau 5 (HBO!) wijkverpleegkundigen; 

- Specifieke doelgroepen als gespecialiseerd verpleegkundigen en specialist ouderengeneeskunde 

blijven schaars; 

- De noodzaak van behoud van medewerkers (“de achterdeur dicht”); 

- Meer behoefte aan hoger opgeleid personeel binnen de service organisatie; 

- Mobiliteit medewerkers blijft onveranderd belangrijk; 

- De grote stedenproblematiek (in geval van Lelie zorggroep Rotterdam) vraagt een aparte aanpak. 

 

Ontwikkelingen en scholing 

De toenemende druk op kwaliteit en bedrijfsvoering leidt tot met name accent op de verplichte her-, bij- en 

nascholing die noodzakelijk is om de continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen blijven uitvoeren.  De 

volgende doorlopende HR-trajecten zijn in 2016 aan de orde geweest: 

- Invulling en uitvoering doorlopend sociaal plan; 

- Harmonisatie arbeidsvoorwaarden; 

- Herijking HR-cyclus; 

- Invoering Leer Management Systeem; 

- Actualisatie functiebeschrijvingen; 

- Fusie per 1 januari 2017; 

- Uitvoering afspraken Cao 2016-2018. 

 

Verder is onderzocht dat het interne MTO, dat is ontwikkeld voor zelforganisatie, gebruikt gaat worden voor 

een breed intern MTO om daarmee meer aansluiting te genereren tussen de dagelijkse uitvoering en de 

uitkomsten van een MTO. De start daarvan vindt plaats begin 2017. De eerste uitkomsten worden tweede helft 

2017 verwacht. 

 

Wettelijke ontwikkelingen 

De volgende wettelijke ontwikkelingen en mogelijkheden waren aan de orde in 2016 en hebben om een 

vertaalslag gevraagd: 

- Participatiewet en SROI. Dit is vertaald door inzet van medewerkers en vrijwilligers uit doelgroepen, 

wijziging van de selectiecriteria bij het afsluiten van contracten met derden die personeel inzetten uit 

doelgroepen en meer focus op duurzaamheid; 
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- Eigen risicodragerschap WGA. Er is voor gekozen per 1 januari 2017 voor de gehele Lelie zorggroep 

terug te keren naar UWV. Door interne inspanningen is het aantal WGA-situaties geminimaliseerd en 

is sprake van een lage premie; 

- Wet Aanpassing Schijnconstructies. Er is een bewaking ingesteld binnen het proces van de 

salarisadministraties en daar waar externen zelf kunnen innen, is dat bij hen neergelegd;  

- Wet DBA. Er is een proces ingericht voor registratie van ZZP-ers; 

- De vergewisplicht vanuit de IGZ is doorvertaald door middel van aansluiting bij het 

waarschuwingsregister. 

 

Doorkijk 2017 

Naast het gegeven dat de medewerker in de zorg inzetbaar moet zijn en blijven en dat zij hierin door Lelie 

zorggroep moet worden gefaciliteerd is borging en rust belangrijk in 2017. De druk vanuit de schaarse 

arbeidsmarkt maar ook het traject “betere zorg” dat is opgestart n.a.v. het toezicht van de IGZ toont aan dat 

continuïteit en behoud van de eigen medewerkers een belangrijke voorwaarde is voor borging en rust. Lelie 

zorggroep benut hierin haar interne expertise maar ook externe expertise en instrumentarium dat door De 

Rotterdamse Zorg wordt ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld.   
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1.3.5 Financieel beleid  

Het financieel beleid van Lelie zorggroep is afgeleid van de strategische doelstelling: het bieden van continuïteit 

voor de 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 2016 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. Het faillissement 

van de GGZ activiteiten en de afwikkeling daarvan heeft tevens aandacht gevraagd.   

 

Resultaten 

In 2015 zijn veel incidentele lasten verantwoord als gevolg van reorganisaties, verlieslatende contracten en de 

GGZ activiteiten. Tevens was sprake van een operationeel verlies. In 2016 zijn de eerder gestarte 

ombuigingsoperaties vervolgd. Dit heeft geleid tot een herstel van de operationele resultaten. Dit naast 

aanzienlijke investeringen in de kwaliteit. Zowel de intra- als de extramurale activiteiten eindigden in 2016 met 

een licht positief resultaat. Daarnaast zijn incidentele resultaten geboekt rondom de contracten met de SOR.  

Incidentele lasten volgen uit de afwikkeling van het GGZ bedrijf, de productie en risico’s die mogelijk nog 

volgen uit de afrekeningen over eerdere schadelastjaren alsmede de sluiting van locatie De Koningshof. Voor 

2017 heeft Lelie zorggroep  een positieve begroting vastgesteld van een € 1,4 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 € 121,5 miljoen (2015: € 126,2 miljoen). De 

samenstelling kent wel wijzigingen. Zichtbaar is een daling van de opbrengsten in de Zorgverzekeringswet van 

€ 4,2 miljoen. Dit als gevolg van het afstoten van de GGZ en afname van productie in niet-kerngebieden. Tevens 

is een afname van het aantal fte’s zichtbaar van 1.819 naar 1.710. De afbouw is in 2016 in gang gezet en zal als 

gevolg van het feit dat het om gemiddelde fte’s gaan in 2017 nog een verdere daling laten zien. Ook is een 

afname zichtbaar van het personeel niet in loondienst, wat aangetrokken was als gevolg van de reorganisatie 

van de Service Organisatie en de extra werkzaamheden in het kader van de controle op de 

opbrengstverantwoording. Wel blijft aandacht noodzakelijk voor de inhuur van personeel niet in loondienst. 

Voornamelijk het laatste half jaar van 2016 is een toename van dit personeel zichtbaar, mede als gevolg van 

investeringen in de kwaliteit. Exclusief de kosten van de zorgpartners dalen de personele kosten met € 5,5 

miljoen. Hierin is tevens een verplichting tot ORT nabetaling uit hoofde van de cao van €1,8 miljoen 

opgenomen. De overige bedrijfskosten zijn met circa € 6,7 miljoen afgenomen. Voornamelijk een afname van 

de voorziening verlieslatende contracten als gevolg van nieuwe afspraken over de hoogte van de huur heeft 
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geleid tot deze eenmalige afname. Het positieve exploitatieresultaat over 2016 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 licht positieve resultaat over 2016 is deze ratio gestegen naar 9,6% (2015: 

9,1%). 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 2016 bijna 19,5% (2015 was 17,4%). Beide kengetallen geven 

aan dat komende jaren verdere verbetering van de solvabiliteit van de Lelie zorggroep noodzakelijk 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 2016 1,25 (2015: 1,45). De afname wordt vooral veroorzaakt door de daling van het 

onderhanden werk DBC’s van de GGZ en de opname van de cao verplichting in de kortlopende schulden.. 

Geconcludeerd kan worden dat de liquiditeit van Lelie zorggroep goed is (norm: 1,0). In 2016 is weer sprake 

van een positieve operationele kasstroom, die uiteindelijk heeft geresulteerd in een toename van de 

liquiditeiten van ruim € 2 miljoen.  Lelie zorggroep is niet in het bezit van financiële (afgeleide) instrumenten. 

 

Investeringen en financiering 

Het grootste deel van de door de Lelie zorggroep in 2016 gedane investeringen betreft investeringen in 

inventarissen en ICT-apparatuur. In totaal is voor € 0,7 mln. geïnvesteerd in materiële activa. Grotere 

investeringen in vaste activa worden in 2017 verwacht als gevolg van aanpassing van de panden Pniël, Siloam 

en De Burcht, vanwege de verbouwingen die volgen uit het feit dat tweepersoonskamers niet meer zijn 

toegestaan. Naar verwachting zal Lelie zorggroep in 2017 deze verbouwingen uit eigen middelen betalen.  
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Waardigheid en trots bij Lelie zorggroep 
 
Waardigheid en trots. Dat is de 
titel van het plan waarmee onze 
staatssecretaris voor 
Volksgezondheid de kwaliteit en 
houdbaarheid van de langdurige 
zorg wil verbeteren. Liefdevolle 
zorg voor ouderen is het doel. 
Daar werken wij van harte aan 
mee! In 2016 hebben we een 
projectplan ingediend om in 
aanmerking te komen voor het 
extra geld dat de 
staatssecretaris in het kader van Waardigheid en trots beschikbaar stelt. Dat plan is goedgekeurd en daar zijn 
we blij mee. Het betekent dat we extra kunnen investeren in een zinvolle daginvulling voor onze cliënten 
(zowel thuis als in onze huizen) en het versterken van de deskundigheid van ons personeel. Ook onze 
zorgpartners profiteren mee.  
 
Waardigheid en trots duurt van 2016 t/m 2020. In eerste instantie hebben we financiering voor 2016 
aangevraagd. Ook in 2017 ontvangen we extra middelen. Voor cliënten met een zorgzwaartepakket 4 en hoger 
én voor cliënten met een indicatie Volledig Pakket Thuis (VPT) 4 en hoger ontvangen we een opslag van 1.45%. 
Van dat bedrag mogen we 65% besteden aan een zinvolle daginvulling. De resterende 35% is bedoeld voor 
opleiding.    
 
Ons langetermijndoel is dat elke cliënt die langdurig zorg ontvangt vóór 31 december 2020 een zinvolle 
daginvulling heeft. Daarbij sluiten we aan bij de identiteit van de cliënt en bij wat hij of zij nodig heeft en leuk 
vindt. We nemen ons ook voor om een en ander goed te borgen in het zorg(leef)plan en de rapportage. We 
willen een visie op welzijn schrijven van waaruit we gaan werken. Een visie die binnen heel Lelie zorggroep 
gesteund wordt. Ook gaan we de toegevoegde waarde van identiteit binnen welzijn borgen door op nieuwe 
manieren handen en voeten te geven aan onze christelijke grondslag. Verder willen we dat elke cliënt zelf 
invloed kan uitoefenen op zijn of haar leefomgeving en -ritme. 

 
In 2016 hebben we de eerste stappen gezet om 
Waardigheid en trots in de praktijk te brengen. Zo 
verrasten we onze cliënten met een roos en vroegen 
hen wat een zinvolle dag voor hen betekent. Ook 
vroegen we onze medewerkers om projectvoorstellen 
in te dienen waarmee een zinvolle daginvulling 
bevorderd kan worden. We hebben o.a. duofietsen 
aangeschaft en zijn gestart met een project om 
muziek in te zetten bij onze bewoners met dementie. 
Verder hebben we besloten om het Programma 
Betere zorg en Waardigheid en trots samen te 
voegen. Dit omdat er sprake is van overlap. In beide 
programma’s gaat het immers om 
kwaliteitsverbetering van onze zorg.  
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Stichting Lelie Zorggroep

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiële vaste activa 2 27.418.104 29.401.770

Financiële vaste activa 3 7.682 18.431

Totaal vaste activa 27.425.786 29.420.201

Vlottende activa

Voorraden 4 30.626 23.599

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / 5 509.249 3.393.455

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 643.339 1.205.177

Debiteuren en overige vorderingen 7 10.240.147 12.778.863

Effecten 8 0 0

Liquide middelen 9 21.002.505 18.942.260

Totaal vlottende activa 32.425.866 36.343.354

Totaal activa 59.851.652 65.763.555

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 953 953

Bestemmingsreserves 1.039.873 1.039.873

Bestemmingsfondsen 9.847.802 9.633.007

Algemene en overige reserves 755.616 784.766

Totaal eigen vermogen 11.644.244 11.458.599

Voorzieningen 11 6.858.131 12.002.146

Langlopende schulden (nog voor meer 12 15.815.583 17.253.435

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 0

Overige kortlopende schulden 13 25.533.694 25.049.375

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 25.533.694 25.049.375

Totaal passiva 59.851.652 65.763.555
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 115.235.812 119.910.837

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 1.465.001 1.463.518

Overige bedrijfsopbrengsten 18 4.830.351 4.767.578

Som der bedrijfsopbrengsten 121.531.164 126.141.933

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 97.298.472 104.418.314

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 4.080.865 4.287.250

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 -952.196 952.196

Overige bedrijfskosten 22 20.252.885 27.034.870

Som der bedrijfslasten 120.680.026 136.692.630

BEDRIJFSRESULTAAT 851.138 -10.550.697

Financiële baten en lasten 23 -665.493 -637.441

RESULTAAT BOEKJAAR 185.645 -11.188.138

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 214.795 -11.188.138

Reserve identiteit en zorgvernieuwing -29.150
185.645 -11.188.138
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 851.138 -10.550.697

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 3.128.669 4.287.250

- mutaties voorzieningen 11 -5.144.015 7.809.170

- boekresultaten afstoting vaste activa 18 13.888

-2.001.458 12.096.420

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 -7.027

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 2.884.206 -1.074.942

- vorderingen 7 2.538.716 -7.174.954

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 561.838 -910.160

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 13 484.319 -2.016.918

6.462.052 -11.176.974

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.311.732 -9.631.251

Ontvangen interest 23 41.312 172.013

Betaalde interest 23 -706.805 -809.454

-665.493 -637.441

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.646.239 -10.268.692

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -674.647 -692.505

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 467.953

Bijzondere waardeverminderingen gebouwen 1 -952.196 952.196

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3 -652.471

Investeringen in overige financiële vaste activa 3 10.749 68.203

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.148.141 -324.577

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 12 -1.437.853 -1.437.854

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.437.853 -1.437.854

Mutatie geldmiddelen 2.060.245 -12.031.123

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 18.942.260 30.973.383

Stand geldmiddelen per 31 december 9 21.002.505 18.942.260

Mutatie geldmiddelen 2.060.245 -12.031.123
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5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Lelie Zorggroep (hierna: Lelie zorggroep), statutair gevestigd te Rotterdam, en feitelijk gevestigd te Capelle aan

den IJssel, Wormerhoek 14g, is geregistreerd onder KvK-nummer 24486069. Lelie zorggroep is in 2010 opgericht als

bestuursholding van de zorginstellingen Agathos Thuiszorg, Curadomi Stichting voor Thuiszorg, Stichting Protestants

Christelijke Zorggroep Rijnmond (onder de nieuwe naam: Stichting Lelie Zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn) en Stichting

PGB-Comfort. In 2011 is Stichting De Driehoek te Zwolle hieraan toegevoegd. In 2012 zijn de GGZ-activiteiten uit Stichting

De Driehoek ondergebracht in een afzonderlijke stichting Cruciaal christelijke GGZ, waarvan Lelie zorggroep ook (enig)

bestuurder is.

STAGG, een organisatie voor christelijke Geestelijke Gezondheidszorg was vanaf 1 januari 2014 onderdeel van Lelie

zorggroep en in de Bres, christelijke GGZ, vanaf 25 november 2014.

Zorghuys Dannenborgh B.V. en Zorghuys Vellerveste B.V. zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van Lelie zorggroep.

Op 9 juni 2016 is het faillissement uitgesproken van Stichting Christelijke GGZ en STAGG. De opbrengsten en kosten zijn

tot dat moment verwerkt. De financiële gevolgen van de afwikkeling zijn ingeschat en voorzien.

Op 31 december 2016 heeft de juridische fusie plaatsgevonden van bovengenoemde entiteiten, met uitzondering van de

gefailleerde Stichting Christelijke GGZ en STAGG. Deze fusie heeft economisch terugwerkende kracht tot 1 januari 2016,

om welke reden Lelie zorggroep over het boekjaar 2016 een enkelvoudige jaarrekening heeft opgesteld, waarin alle

gefuseerde entiteiten zijn opgenomen.

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 en Krimpen aan den IJssel

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 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;

·            Stichting Koningshoffundatie, Rotterdam.

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
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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

Stichting Lelie Zorggroep is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder normale marktvoorwaarden

hebben plaatsgevonden.

5.1.4.2 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 verplichtingen, en van

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa

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

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn

gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief, 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.
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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

eigendomspanden als huurpanden. Per locatie heeft een integrale beoordeling plaatsgevonden van de cliëntendoelgroep,

de (huidige en verwachte toekomstige) zorgzwaarte, de demografische ontwikkeling in de wijk en de functionaliteit van het

pand. Daarbij is tevens beoordeeld welke functionele aanpassingen in de toekomst nodig zouden 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 Stichting 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 wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de 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 heeft het saldo onderhanden projecten ultimo 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.

Effecten 

Effecten die deel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. Effecten die geen onderdeel zijn 

van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde. De transactiekosten zijn 

verwerkt in de winst- en verliesrekening of in de eerste waardering.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)

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 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 2017 bedroeg de dekkingsgraad 91,6%. Het

vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan

te kunnen voldoen en 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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5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de richtlijn zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt

in de volgende segmenten: intramurale zorg, extramurale zorg, geestelijke gezondheidszorg en kerkelijk maatschappelijk

werk.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De

verdeling van de overige kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt in hoofdlijnen op basis van de omzet in

het betreffende segment. Voor vergelijkingsdoeleinden is dezelfde systematiek als 2015 gehanteerd. 

5.1.4.5 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.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of kasstroomhedges 

worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële 

derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument 

ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.
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ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 23.031.068 24.267.372

Machines en installaties 807.946 952.476

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.579.090 4.181.922

Totaal materiële vaste activa 27.418.104 29.401.770

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 29.401.770 33.950.684

Bij: investeringen 674.647 692.505

Af: afschrijvingen 3.128.669 4.287.250

(Bij)/Af: (terugname) bijzondere waardeverminderingen -952.196 952.196

Af: desinvesteringen 481.840 1.973

Boekwaarde per 31 december 27.418.104 29.401.770

Toelichting:

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Overige vorderingen 7.682 18.431

Totaal financiële vaste activa 7.682 18.431

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 18.431 86.634

Verstrekte leningen / verkregen effecten 5.082 82.522

Ontvangen dividend / aflossing leningen -15.831 -100.725

(Terugname) waardeverminderingen 0 -50.000

Boekwaarde per 31 december 7.682 18.431

Lelie zorggroep is niet in het bezit van gewaardeerde immateriële vaste activa.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

In 2016 is door LZG 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 de overige locaties zijn in 2015 eenmalig extra afschrijvingen gedaan, waardoor de afschrijvingslast in 2016 

aanzienlijk lager ligt dan in 2015.
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Toelichting:

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Hulpmiddelen 30.626 23.599

Totaal voorraden 30.626 23.599

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten 509.249 3.393.455

Totaal onderhanden projecten 509.249 3.393.455

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-16

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische revalidatie 509.249 509.249

Totaal (onderhanden werk) 509.249 0 0 509.249

Toelichting:

De daling van de onderhanden projecten is het gevolg van het faillissement van de tot Lelie zorggroep behorende Stichting

Christelijke GGZ per 9 juni 2016. Als gevolg hiervan zijn alle GGZ-DBC's gesloten. Het wegvallen hiervan leidt tot een daling van

de productie in DBC's. Er is geen voorziening getroffen op de gewaardeerde DBC's.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.8.

In 2010 is een 5-jarige hypothecaire geldlening verstrekt aan Asociatia Betania in Roemenië van € 50.000 tegen een

rentepercentage van 4,5%. De financiering hiervan geschiedt vanuit de bestemmingsreserve identiteit en zorgvernieuwing. De

waarde van deze lening is in 2015 afgewaardeerd naar nihil. Het resterende saldo van de Financiële vaste activa, en het volledige

saldo in 2016, betreft de verstrekte leningen aan medewerkers in het kader van het bedrijfsfietsplan. 
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

2014 2015 2016 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari 756.768 448.409 1.205.177

Financieringsverschil boekjaar 180.457 180.457

Correcties voorgaande jaren 292.357 177.198 469.555

Betalingen/ontvangsten -715.187 -496.663 -1.211.850

Subtotaal mutatie boekjaar -422.830 -319.465 180.457 -561.838

Saldo per 31 december 333.938 128.944 180.457 643.339

c c a

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 643.339 1.205.177

643.339 1.205.177

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2016 2015

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 68.505.257 68.363.739

Af: correcties voorgaande jaren -469.555

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 67.855.245 67.915.330

Totaal financieringsverschil 180.457 448.409

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.631.723 4.582.677

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 381.152 943.520

Nog te factureren omzet Wmo/Jeugdwet 2.317.935 3.678.350

Nog te factureren omzet Zvw 1.578.363 1.417.722

Nog te factureren omzet subsidies 1.009.427 1.151.331

Vordering op CGGZ 2.763.150

Vooruitbetaalde bedragen 202.827 325.348

Nog te ontvangen bedragen 355.570 679.916

Totaal debiteuren en overige vorderingen 10.240.147 12.778.864

Toelichting:

De vorderingen op debiteuren zijn gedaald als gevolg van: 1) het afstoten van de GGZ activiteiten en 2) de normalisering van de 

facturatie aan gemeentes inzake Wmo en Jeugdwet. Als gevolg van de decentralisatie naar gemeentes heeft pas eind 2015 

facturatie naar gemeentes plaatsgevonden, waarvan het grootste deel pas in 2016 is betaald.

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 niet meer opgenomen onder de vorderingen op groepsmaatschappijen maar onder Debiteuren 

en overige vorderingen. Op deze vordering van € 6.797.183 is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid gevormd van 

€ 4.034.033.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 93.977 (2015: € 245.920).
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8. Effecten

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bankrekeningen 20.983.393 18.921.412

Kassen 19.446 21.480

Kruisposten -334 -632

Totaal liquide middelen 21.002.505 18.942.260

Toelichting:

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Kapitaal 953 953

Bestemmingsreserves 1.039.873 1.039.873

Bestemmingsfondsen 9.847.802 9.633.007

Algemene en overige reserves 755.616 784.766

Totaal eigen vermogen 11.644.244 11.458.599

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

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-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Wmo 171.330 171.330 0

Christelijke GGZ -131.457 -131.457 0

Huisvestingsbeleid 1.000.000 -39.873 1.039.873

Totaal bestemmingsreserves 1.039.873 0 0 1.039.873

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Lelie zorggroep is niet in het bezit van effecten.
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Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten:

Intramurale zorg 11.240.873 4.477.439 15.718.312

Extramurale zorg -1.607.866 -4.262.644 -5.870.510

Totaal bestemmingsfondsen 9.633.007 214.795 0 9.847.802

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Algemene reserves:

Wonen, Zorg en Welzijn 219.055 219.055

De Driehoek 357.379 357.379

Overige reserves:

Identiteit en zorgvernieuwing 208.332 -29.150 179.182

0

Totaal algemene en overige reserves 784.766 -29.150 0 755.616

Toelichting:

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

Verlieslatende contracten 6.245.543 1.696.250 4.233.295 3.708.498

Langdurig zieken 165.513 8.637 174.150

Jubileum 443.677 57.032 91.594 295.051

Reorganisatie 3.100.328 1.318.097 2.439.778 671.215 1.307.432

Afwikkeling GGZ 2.047.085 674.085 1.373.000

Totaal voorzieningen 12.002.146 3.022.984 2.496.810 5.670.189 6.858.131

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

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 4.568.074

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.290.057

hiervan > 5 jaar 0

In verband met het feit dat er voor de bestemmingsreserves Christelijke GGZ en Wmo geen toekomstige aanwending is voorzien, 

is besloten om beide reserves op te heffen en het saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserve Huisvestingsbeleid.
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Toelichting per categorie voorziening:

Langdurig zieken

Jubileum

Reorganisatie

Reorganisatie GGZ

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Schulden aan banken 15.815.583 17.253.435

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 15.815.583 17.253.435

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 18.691.289 20.129.143

Af: aflossingen 1.437.853 1.437.854

Stand per 31 december  17.253.436 18.691.289

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.437.853 1.437.854

Stand langlopende schulden per 31 december 15.815.583 17.253.435

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 1.437.854

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 15.815.583 17.253.435

hiervan > 5 jaar 10.645.691 11.217.789

Toelichting:

Verlieslatende contracten

Voor de locaties Atrium, Oranjehof, Tiendhove, Siloam, en De Burcht 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. Voor alle locaties is in 2016 middels renovatiemogelijkheden opnieuw gekeken naar

de gebruiksduur en het aantal in te huizen cliënten. Dit leidt tot een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. Met de verhuurder van

De Burcht zijn afspraken gemaakt omtrent de toekomstige huurontwikkeling. Dit leidt tot een vrijval van de voorziening

verlieslatende contracten. Voor locatie De Koningshof geldt dat de beperkingen van het gebouw te groot zijn om verpleeghuiszorg

te blijven bieden die voldoet aan de huidige eisen ten aanzien van verpleeghuiszorg. Lelie zorggroep heeft daarom besloten dat

De Koningshof dicht gaat. In de voorziening voor verlieslatende contracten en in de reorganisatievoorziening is hiermee rekening

gehouden.

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 

reïntegratie 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.

Deze voorziening is opgenomen in verband met de in de cao VVT opgenomen verplichting om bij bepaalde jubilea een extra 

uitkering aan de medewerker te verstrekken. De berekening is gebaseerd op het aanwezige personeelsbestand, maandsalaris, 

leeftijd en vertrekkans.

De voorziening reorganisatie betreft een voorziening voor de lopende reorganisaties van het facilitair bedrijf en de sluiting van De

Koningshof (zie toelichting voorziening verlieslatende contracten). De kosten zijn gebaseerd op ramingen van de daarmee gepaard 

gaande kosten. De voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.

Op 9 juni 2016 is het faillissement uitgesproken van de Stichting Christelijke GGZ en STAGG. Lelie zorggroep blijft

verantwoordelijk voor een aantal geïdentificeerde risico's waarvan het totale bedrag is bepaald op € 1.373.000. 

 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden onder 5.1.9. 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. 

Pagina 67



Stichting Lelie Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Crediteuren 3.333.103 3.597.379

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.437.853 1.437.854

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.421.470 3.503.545

Schulden terzake pensioenen 1.783.174 2.352.715

Nog te betalen salarissen 1.588.965 1.200.273

Vooruitontvangen pgb-budgetten 89.189 99.881

Overige vooruitontvangen bedragen 134.269 317.649

Reservering vakantiegeld 2.563.934 3.044.544

Reservering vakantiedagen 3.081.052 2.979.598

ORT naheffing ingevolge cao 1.879.413 0

Overige schulden 6.221.272 6.515.937

Totaal overige kortlopende schulden 25.533.694 25.049.375

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

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

Verplichtingen uit hoofde van huur

Stichting Lelie Zorggroep huurt ten behoeve van de zorgverlening

Kortlopend Langlopend hiervan

Locatie Adres < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar

Hoofdkantoor Veenendaal Vendelier 55 en 59 Veenendaal 181.920 207.352 0

Atrium Karel Doormanstraat 343 Rotterdam 522.475 1.567.426 0

Capelle a/d IJssel Wormerhoek 14 Capelle a/d Ijssel 331.163 0 0

Dannenborgh Dorpsstraat 8 Lunteren 144.500 867.000 289.000

De Burcht Van Moorselplaats 2 Rotterdam 1.381.258 8.088.828 5.275.053

De Koningshof Spinozaweg 451 Rotterdam 318.357 0 0

Tiendhove Patrijzenstraat 57 Krimpen a/d Ijssel 801.255 11.351.111 8.146.091

Oranjehof (zorginfrastructuur) Immanuel Kantstraat 2b Rotterdam 128.352 0 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 1.218.000 406.000

Westerstein Puitstraat 101 Hoogvliet 392.672 4.057.607 2.486.920

Woudenberg Maarsbergseweg 22 Woudenberg 256.402 4.230.628 3.205.022

Zorghotel  Hoogbouw Charloise lagedijk 951 Rotterdam 453.334 0 0

Diverse overige contracten 527.497 1.485.456 836.143

6.554.285 33.758.031 20.644.229

De belangrijkste mutatie betreft het opnemen van de verplichting voor onregelmatigheidstoeslag over in het verleden betaalde

vakantie-uren. Cao-partijen hebben in de VVT-cao (2016-2018) een einde gemaakt aan de onduidelijkheid over de vraag of en zo

ja, in welke mate, die toeslag had moeten worden doorbetaald.

In de kortlopende schulden is een reservering opgenomen voor productierisico's, welke is bepaald op basis van data-analyses.
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Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Overige verplichtingen

Waarborgfonds voor de zorgsector

Voor de borgstellingen inzake de langlopende leningen wordt verwezen naar 5.1.9 - Overzicht leningen

Afwikkeling faillissement GGZ

Tijdsregistratie

Lelie zorggroep heeft vanuit de interne organisatie signalen gekregen dat de tijdsregistratie van extramurale producten niet 

optimaal is verlopen. Wij hebben deze signalen omtrent de tijdsregistratie opgevolgd met een nader objectief onderzoek door een 

deskundige partij. De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat de tijdsregistratie geen materiële afwijkingen bevat.

Inzake de GGZ geldt dat het totale verlies is becijferd op € 5,4 miljoen. Dit was reeds besloten in het negatief eigen vermogen per 

ultimo 2015. Hieruit is een voorziening gevormd voor de afwikkeling van het GGZ bedrijf. Deze voorziening is de beste schatting 

van kasstromen op openstaande vorderingen, de afrekening van zorgjaren en plafondafspraken en nog voortvloeiende 

verplichtingen uit personele verplichtingen of crediteurenverplichtingen. De feitelijke afwikkeling van deze posities kan verschillen 

van deze inschatting

De aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) brengt een obligo (voorwaardelijke bijdrage) met zich mee van

circa € 517.603, zijnde 3% van de restschuld.

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015

gefinancierd vanuit de Zvw. Deze implementatie heeft in 2015 plaatsgevonden. In 2017 loopt nog een in 2016 gestart eigen

onderzoek naar het thema tijdschrijven in de organisatie. Dit onderzoek is gestart op basis van interne signalen die wij gedeeld

hebben met de externe accountant. Voor alle productieverantwoordingen hebben wij overigens goedkeurende

accountantsverklaringen ontvangen van de externe accountant.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Lelie zorggroep is niet in

staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te

kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december

2016.

Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel

geriatrische revalidatiezorg.
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Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

Bedrijfs- technische en

gebouwen en Machines en administratieve Totaal

terreinen installaties uitrusting

€ € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 46.756.075 4.236.606 8.362.287 59.354.968

- cumulatieve afschrijvingen 22.488.703 3.284.130 4.180.365 29.953.198

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 24.267.372 952.476 4.181.922 29.401.770

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 137.571 139.475 397.601 674.647

- afschrijvingen 1.953.200 256.899 918.570 3.128.669

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 5.780.389 95.824 795.583 6.671.796

  .cumulatieve afschrijvingen 5.780.389 95.824 795.583 6.671.796

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 372.871 27.106 126.871 526.848

  cumulatieve afschrijvingen 45.008 45.008

  per saldo 372.871 27.106 81.863 481.840

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.236.304 -144.530 -602.832 -1.983.666

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 40.740.386 4.253.151 7.837.434 52.830.971

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 17.709.318 3.445.205 4.258.344 25.412.867

Boekwaarde per 31 december 2016 23.031.068 807.946 3.579.090 27.418.104

Afschrijvingspercentage 0 - 20% 5 - 10% 10 - 50%

Stichting Lelie Zorggroep

5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op grond van

in groepsmaat- Overige groepsmaat- compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen tieregeling vorderingen

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 18.431 18.431

Verstrekte leningen / verkregen effecten 5.082 5.082

Ontvangen dividend / aflossing leningen -15.831 -15.831

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 0 0 7.682 7.682
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 

december 

2015

Aflossing 

in 2016

Restschuld 

31 

december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2017
Gestelde zekerheden

€ % € € € € €

BNG 28-jun-05 4.145.736 22 4,14% 2.449.753 188.443 2.261.310 1.319.101 12 Lineair 188.443 Geborgd door Wfz

BNG 12-jun-05 816.804 40 4,30% 285.882 20.420 265.462 163.360 13 Lineair 20.420 Geborgd door Gemeente

BNG 7-jul-05 2.000.000 5 0,51% 2.000.000 400.000 1.600.000 0 3 Lineair 400.000 Geborgd door Wfz

BNG 3-jul-05 5.000.000 21 4,31% 3.937.500 250.000 3.687.500 2.437.500 14,75 Lineair 250.000 Geborgd door Wfz

BNG 3-jul-05 5.000.000 21 4,09% 3.937.500 250.000 3.687.500 2.437.500 14,75 Lineair 250.000 Geborgd door Wfz

Rabobank 22-jun-05 9.529.385 40 4,47% 5.717.630 238.234 5.479.396 4.288.230 23 Lineair 238.234 Geborgd door Wfz

Rabobank 22-jun-05 1.815.121 20 4,08% 363.024 90.756 272.268 0 3 Lineair 90.756 Geborgd door Wfz

Totaal 18.691.289 1.437.853 17.253.436 10.645.691 1.437.853
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT 1 INTRAMURALE ZORG

2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 64.455.312 65.281.998

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 1.000.552 966.594

Overige bedrijfsopbrengsten 3.015.199 2.969.194

Som der bedrijfsopbrengsten 68.471.063 69.217.786

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 47.033.817 44.002.878

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.909.853 4.013.480

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa -952.196 952.196

Overige bedrijfskosten 13.316.172 24.526.418

Som der bedrijfslasten 63.307.646 73.494.972

BEDRIJFSRESULTAAT 5.163.417 -4.277.186

Financiële baten en lasten -685.978 -809.454

RESULTAAT BOEKJAAR 4.477.439 -5.086.640

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 4.477.439 -5.086.640

4.477.439 -5.086.640
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT 2 EXTRAMURALE ZORG

2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 47.950.709 49.199.066

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 464.449 496.924

Overige bedrijfsopbrengsten 1.774.759 6.825.917

Som der bedrijfsopbrengsten 50.189.917 56.521.907

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 48.083.154 48.728.098

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 171.011 238.798

Overige bedrijfskosten 5.770.121 8.909.305

Som der bedrijfslasten 54.024.286 57.876.201

BEDRIJFSRESULTAAT -3.834.369 -1.354.294

Financiële baten en lasten 19.867 168.634

RESULTAAT BOEKJAAR -3.814.502 -1.185.660

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -3.785.352 -1.185.660

Reserve identiteit en zorgvernieuwing -29.150

-3.814.502 -1.185.660
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

SEGMENT 3 KERKMAATSCHAPPELIJK WERK EN GGZ

2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 2.829.791 5.429.773

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 40.393 361.803

Som der bedrijfsopbrengsten 2.870.184 5.791.576

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 2.181.502 5.832.074

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 34.973

Overige bedrijfskosten 1.166.593 4.843.745

Som der bedrijfslasten 3.348.095 10.710.792

BEDRIJFSRESULTAAT -477.911 -4.919.216

Financiële baten en lasten 619 3.379

RESULTAAT BOEKJAAR -477.292 -4.915.837

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Kerkmaatschappelijk werk 0 -11.838

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -477.292 -4.903.999

-477.292 -4.915.837
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

5.1.10.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2016 2015

€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 INTRAMURALE ZORG 4.477.439 -5.086.640

SEGMENT 2 EXTRAMURALE ZORG -3.814.502 -1.185.660

SEGMENT 3 KERKMAATSCHAPPELIJK WERK EN GGZ -477.292 -4.915.838

185.645 -11.188.138

Resultaat volgens resultatenrekening 185.645 -11.188.138

5.1.10.3 AANSLUITING TOTAAL OPBRENGSTEN MET OPBRENGSTEN SEGMENTEN

2016 2015

€ €

Opbrengsten volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 INTRAMURALE ZORG 68.471.063 69.217.786

SEGMENT 2 EXTRAMURALE ZORG 50.189.917 56.521.907

SEGMENT 3 KERKMAATSCHAPPELIJK WERK EN GGZ 2.870.184 5.791.576

Interne doorbelastingen: 0 -5.389.336

121.531.164 126.141.933

Opbrengsten volgens resultatenrekening 121.531.164 126.141.933
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BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 30.485.578 34.721.547

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 68.505.257 68.363.739

Opbrengsten Jeugdwet 2.278.413 2.724.033

Opbrengsten Wmo 12.734.009 13.013.084

Overige zorgprestaties 1.232.555 1.088.434

Totaal 115.235.812 119.910.837

Toelichting:

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 80.386 97.957

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 375.303 426.785

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 148.241 267.301

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 861.071 671.475

Totaal 1.465.001 1.463.518

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

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

Voeding en hotelmatige diensten 3.176.699 3.063.425

Overige 1.653.652 1.704.153

Totaal 4.830.351 4.767.578

De daling van de omzet is een gevolg van het afstoten van de GGZ-activiteiten en het concentreren van de thuiszorgactiviteiten in 

kerngebieden teneinde een rendabele exploitatie hiervan mogelijk te maken.

Als gevolg van het verminderen van een aantal activiteiten zijn de subsidieopbrengsten gedaald. Wat de overige subsidies betreft 

geldt dat in 2015 de subsidie praktijkleren in de personeelskosten verwerkt is voor een bedrag van € 321.907 zodat ook de opbrengst 

overige subsidies gedaald is.
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LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 65.553.033 67.304.610

Sociale lasten 9.833.686 10.466.419

Pensioenpremies 4.701.932 5.389.933

Andere personeelskosten:

Reiskosten 1.942.562 2.214.695

Overige personele kosten 1.505.967 2.125.853

Dotatie (incl. onttrekking) voorziening personeel -137.829 -296.498

Subtotaal 83.399.351 87.205.012

Personeel niet in loondienst 5.499.786 7.193.643

Kostprijs productie zorgpartners 8.399.335 10.019.658

Totaal personeelskosten 97.298.472 104.418.313

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Intramurale zorg 759 761

Extramurale zorg 925 986

Kerkmaatschappelijk werk en GGZ 26 72

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.710 1.819

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 4.080.865 4.287.250

Totaal afschrijvingen 4.080.865 4.287.250

Toelichting:

In 2015 was sprake van eenmalige extra afschrijvingen op enkele intramurale locaties.

De daling van de personeelskosten is een gevolg van de afname van het personeelsbestand en het beëindigen van niet-rendabele 

overeenkomsten met zorgpartners.
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21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa -952.196 952.196

Totaal -952.196 952.196

Toelichting:

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.232.164 4.571.190

Algemene kosten 3.995.320 9.783.686

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.208.961 1.908.535

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.058.633 1.567.020

- Energiekosten gas 545.279 604.345

- Energiekosten stroom 536.966 594.542

- Energie transport en overig 82.044 88.120

Subtotaal 2.222.922 2.854.027

Huur en leasing 7.596.225 7.817.432

Vennootschapsbelasting Agathos (inzake Dannenborgh en Vellerveste) -2.707 100.000

Totaal overige bedrijfskosten 20.252.885 27.034.870

Toelichting:

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 41.312 172.013

Subtotaal financiële baten 41.312 172.013

Rentelasten -706.805 -809.454

Subtotaal financiële lasten -706.805 -809.454

Totaal financiële baten en lasten -665.493 -637.441

De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op de locatie Pniël. In 2016 is voor alle locaties middels renovatiemogelijkheden 

opnieuw 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.Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5.1.4.2 Grondslagen van 

waardering van activa en passiva.

In 2016 zijn de algemene kosten aanmerkelijk lager dan in 2015 als gevolg van een vrijval van de voorziening verlieslatende

contracten. Hernieuwde afspraken met de verhuurder van locatie De Burcht hebben geleid tot een vrijval van circa € 3,6 miljoen.

Daarnaast waren de algemene kosten in 2015 hoger vanwege enkele incidentele posten zoals de reorganisatiekosten.
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24. 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 2016 is als volgt:

Naam J. van der Ham H.J. van den Berg J.H. Möhlmann

Functionaris (functienaam) Voorzitter raad van bestuur Lid raad van bestuur Lid raad van bestuur

In dienst vanaf (datum) 1 januari 2011 4 juli 2016 1 februari 2016

In dienst tot (datum) 31 mei 2016 heden heden

Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 100%

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 64.221 67.299 232.000

Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0

Totaal beloning (6 en 7) 64.221 67.299 232.000

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 12.060

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 5.303 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8  tm. 10) 64.221 72.602 244.060

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 75.000

Bezoldiging 2015 164.343 n.v.t. n.v.t.

Bezoldigingsklasse 2016 IV IV IV

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht  over het jaar 2016 is als volgt:

Naam W.P. van der Aa M.P. Houweling D.J.H. van Dijk

Functionaris (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

In dienst vanaf (datum) 2 februari 2010 1 januari 2006 1 september 2015

In dienst tot (datum) heden heden heden

Deeltijdfactor (percentage) n.v.t n.v.t. n.v.t.

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 14.850 12.375 9.900

Winstdelingen en bonusbetalingen

Totaal beloning (6 en 7) 14.850 12.375 9.900

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8  tm. 10) 14.850 12.375 9.900

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0 0 0

Bezoldiging 2015 13.952                                10.377                     3.459                           

Naam P.C. Bos W.J. Visser J.H.T. Vlot

Functionaris (functienaam) Lid RvT Lid RvT Lid RvT

In dienst vanaf (datum) 1 september 2015 1 januari 2015 2 februari 2010

In dienst tot (datum) heden heden 31 december 2015

Deeltijdfactor (percentage) n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 9.900 9.900 0

Winstdelingen en bonusbetalingen

Totaal beloning (6 en 7) 9.900 9.900 0

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €) 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8  tm. 10) 9.900 9.900 0

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) 0 0 0

Bezoldiging 2015 3.459 8.404 15.980
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Toelichting

De raad van toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan  Lelie zorggroep  een totaalscore 

van 10 punten toegekend. De daaruit volgende klasse-indeling betreft IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de raad van bestuur 

(voor zover in loondienst) van € 165.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de raad van bestuur.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de raad van toezicht bedraagt € 24.750 en voor de overige leden van de raad van 

toezicht  € 16.500. Deze maxima worden niet overschreden. 
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25. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening (2016: inclusief Nacalculatie) 278.568 206.209

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 32.565

3 Fiscale advisering 58.707 64.498

4 Niet-controlediensten 0 4.075

Totaal honoraria accountant 337.275 307.347

Toelichting:

26. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Lelie Zorggroep heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 22 mei 2017.

De raad van toezicht van de Stichting Lelie Zorggroep heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering 

van 22 mei 2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

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

en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 24.

In verband met de juridische fusie per 31 december 2016 zijn in 2016 door de accountant aanvullende controlewerkzaamheden verricht.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

H.J. van den Berg W.P. van der Aa

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
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Lelie Zorggroep heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 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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