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1. Voorwoord
‘‘Trots op waar we nu staan’’
2020 gaat de boeken in als een jaar waarin we veel hebben gedaan en er veel is bereikt.
Daarom zijn wij als Raad van Bestuur trots op waar we nu staan. Het was ook een
moeilijk jaar voor veel zorgstellingen door de wereldwijde corona-pandemie. Het Coronavirus ging helaas ook niet onopgemerkt voorbij aan Vecht en IJssel met een uitbraak in
het voorjaar van 2020 op de locaties Zuylenstede en Ewoud, en een uitbraak aan het eind
van 2020 wederom in Zuylenstede en in februari 2021 op Ewoud. Desondanks hebben we
het jaar 2020 goed afgesloten.
Zo heeft het financiële herstel zich voortgezet en is Vecht en IJssel in toenemende mate
op meerdere terreinen in control gekomen. Voortgang is gemaakt ten aanzien van
vastgoed voor de geplande renovatie van de locatie Zuylenstede en de nieuwbouw bij de
locatie Ewoud. Er is een verdere kanteling gemaakt naar integraal management en ook
zijn de eerste veranderingen in de cultuur zichtbaar: eigenaarschap, professionalisering en
meer marktgerichtheid. De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening aan onze
cliënten is na een intensief IGJ-traject in 2019 op het vereiste niveau.
Strategie en ambitie
In het tweede halfjaar van 2020 zijn de eerste stappen gezet om uitvoering te geven aan
onze nieuwe Strategische Verbeelding 2020-2024. Trefwoorden van dit koersplan zijn:
zwaardere specialistische zorg, ontwikkeling woon- en zorgconcepten in de wijken rondom
onze locaties (wijkverpleging en verpleeghuiszorg thuis), technologie en digitalisering en
ook de ambitie een innovatieve en sterke werkgever te zijn. De Corona-pandemie maakte
dat we de uitrol van deze nieuwe koers naar de medewerkers moesten uitstellen.
Inmiddels hebben we aan de hand van een zogenaamde digitale visualisatie van de
Strategische Verbeelding, de uitrol naar medewerkers vormgegeven, waarbij zeer
enthousiast is gereageerd op deze nieuwe koers. Voorts zijn we het Leiderschapsprogramma gestart om de doorontwikkeling van de lijn op het gebied van integraal
management en de staf als business partner verder vorm te geven. Eind 2020 heeft
tevens de herinrichting van het Centraal Bureau zijn beslag gekregen. De nieuw beoogde
structuur van het Centraal Bureau sluit meer aan op de nieuwe competenties die in de
Strategische Verbeelding worden gevraagd van de ondersteuning in het samenspel van
Integraal Management.
Uitgangspunten verslaglegging
De periode van verslaglegging valt samen met het kalenderjaar 2020. De jaarrekening is
opgesteld volgens de Regeling Verslaglegging Wtzi. De Raad van Bestuur en Raad van
Toezicht hechten belang aan transparantie over het gevoerde beleid, bestuur en toezicht
en geleverde prestaties. In dit bestuursverslag wordt daarover verantwoording afgelegd.
Dit document is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van
Toezicht. Naast dit verslag stelt Vecht en IJssel ook voor 2020 zijn kwaliteitsjaarverslag
op. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt dit gepubliceerd op onze website.
Wij willen, mede namens de Raad van Toezicht en het managementteam, al onze
medewerkers, vrijwilligers en stakeholders bedanken voor hun inzet en inspanningen in
de afgelopen periode en ook complimenteren voor hun inzet en grote betrokkenheid bij
onze cliënten. Corona heeft van iedereen veel gevraagd, maar samen zijn we door de
moeilijkste periode heen gekomen.
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De Raad van Toezicht willen wij bedanken voor de samenwerking en voor het in ons
gestelde vertrouwen.
In de zogenaamde corona-paragraaf hebben wij inzicht gegeven in de extra coronakosten over het boekjaar 2020 en de vergoedingen die wij verwachten te ontvangen voor
de meerkosten en gederfde omzet.
Daniëlle Santen en Paul van Wingaarden
Raad van Bestuur
Mei 2021

Ter informatie: Danielle van Veen heeft op 1 april 2021 na bijna 8 jaar dienstverband Vecht en
IJssel verlaten. Zij was van 2016 -2021 lid van de Raad van Bestuur.
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2. Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer

Stichting Vecht en IJssel
Hof van Transwijk 16
3526 XB
Utrecht
030 - 3033500

Internetpagina
Rechtsvorm
Kamer van Koophandelnummer
Identificatienummer Kamer van
Koophandel
E-mailadres

www.vechtenijssel.nl
Stichting
51286068
823193822
info@vechtenijssel.nl

2.2. Structuur
Vecht en IJssel is een stichting met een Raad van Toezicht-model. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur ligt bij de Raad van Bestuur.
Het aansturen van het primaire proces van de zorg- en dienstverlening op locatie, valt
onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager. Er zijn vier locaties; iedere locatie
heeft een locatiemanager. De locatiemanager legt verantwoording af aan de Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur is voorzitter van het managementteam. In 2020 bestond
het managementteam uit de Raad van Bestuur, vier locatiemanagers, de manager HRM,
de kwaliteitsadviseur a.i. en de bestuurssecretaris. Het Centraal Bureau biedt
ondersteuning aan de centrale bedrijfsactiviteiten. Bij Vecht en IJssel zijn per locatie
cliëntenraden actief en er is één centrale cliëntenraad. Ook is er een Ondernemingsraad,
een bewonerscommissie en een bewonersvereniging. In 2020 zijn de stappen gezet voor
de oprichting van een Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR). Medio 2021
gaan zij formeel van start.

2.3. Kerngegevens
Kernactiviteiten, doelgroep en werkgebied
De kernactiviteiten van Vecht en IJssel zijn voornamelijk WLZ-gerelateerd: Verzorgd
Wonen met en zonder behandeling (ZZP-cliënten), Beschermd Wonen (met behandeling)
en Gekoesterd Wonen (PG/met behandeling). Het aanbod van Vecht en IJssel is gelegen
in wonen, welzijn en zorg en behandeling. Naast Verzorgd Wonen (met en zonder
behandeling), Beschermd Wonen (met behandeling) en Gekoesterd Wonen (met
behandeling) biedt Vecht en IJssel ook nog de volgende woon- en zorgdiensten:
▪ Wijkverpleging
▪ Wonen in een servicewoning
▪ Zelfstandig Zorgwonen (VPT/MPT/Wijkverpleging)
▪ Dagbesteding (IJsselstein en Utrecht)
De doelgroep van Vecht en IJssel is ouderen met een zorgvraag. Vecht en IJssel levert
ook diensten die niet binnen de WLZ of WMO vallen, zoals verhuur van woningen voor
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ouderen (servicewoningen, zelfstandige zorgwoningen) en aanverwante dienstverlening.
Vecht en IJssel biedt haar diensten aan vanuit de volgende vier locaties: Ewoud
(IJsselstein), Transwijk (Utrecht - Kanaleneiland), Zuylenstede (Utrecht - Overvecht) en
Lieven de Key (Utrecht - Zuilen).
De focus van Vecht en IJssel ligt op de gemeenten waar de locaties zijn gevestigd, te
weten de gemeente Utrecht en de gemeente IJsselstein.
Cliënten en medewerkers
Aantal cliënten en aantal servicewoningen
Diensten

Per 31-12-2019

Intramuraal (WLZ/WMO

338

342

5

6

200

169

26

22

294

281

26

13

VPT-cliënten
Cliënten wijkverpleging
Cliënten dagbesteding
Verhuur servicewoningen

Per 31-12-2020

Zelfstandige zorgwoningen

Overzicht van het aantal medewerkers in loondienst
Per 31-12-2019
Per 31-12-2020
Aantal

FTE

510

314

514

327

Fulltimers

37

37

36

36

Parttimers

470

277

477

291

0-urencontract

3

0

1

0

Mannen

56

34

58

24

Vrouwen

454

254

456

267

Medewerkers
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2.4 Overzicht samenwerkingsrelaties en externe belanghebbenden
Partner(s)
Zilveren Kruis Zorgkantoor
Diverse zorgverzekeraars
Novicare

Activiteiten / aard
Overeenkomst tot levering van WLZ-zorg
Overeenkomst levering van wijkverpleging
Overeenkomst tot levering behandeldienst

Relatie
overeenkomst
overeenkomst
overeenkomst

Verstegen Accountants
Altrecht

Accountant
Samenwerking/overleg t.a.v. cliënten
Beschermd Wonen
Samenwerkingsverband van vijf
zorgorganisaties in de regio Utrecht met
als doel samenwerking die leidt tot
kwaliteitsverbetering. Aangesloten zijn
verder: De Rijnhoven, De Vechtstreek,
Maria Dommer, De Wulverhorst
Levering medicatie

overeenkomst
samenwerking

Levering mondzorg cliënten WLZ met
behandeling
Levering geneeskundige zorg van
algemeen medische aard aan cliënten met
WLZ-indicatie locatie Ewoud
Beschikkingen dagbesteding
Contacten t.a.v. herontwikkeling locatie
Ewoud
Beschikkingen Beschermd Wonen,
samenwerking in het kader van subsidie
‘sociale prestatie en dagondersteuning’
Contacten t.a.v. herontwikkeling locatie
Zuylenstede
Bevorderen van medezeggenschap van
cliënten in verzorgings- en
verpleeginstellingen
Financierings- en hypothecaire
overeenkomst
Financierings- en hypothecaire
overeenkomst
Bo-Ex : huurovereenkomst locatie
Transwijk.
Mitros : huurovereenkomst locatie Lieven
de Key
Provides : contacten in het kader van
herontwikkeling locatie Ewoud
Hanteren landelijke richtlijnen
Levering vastgestelde zorg, na afgifte
indicatiestelling
Uitvoering van zorgactiviteiten op basis
van vastgestelde tarieven, behalen
productiecijfers

overeenkomst

Lerend Netwerk

Apotheek Koert, Utrecht
BENU Apotheek
Nieuwpoort, IJsselstein
Fresh Unieke Mondzorg
Huisartsenpraktijk
Nieuwpoort, IJsselstein
Gemeente IJsselstein
Gemeente Utrecht

Landelijke Organisatie
Cliëntenraden (LOC)
BNG
ABN AMRO
Woningbouwcorporaties
Bo-ex (Utrecht), Mitros
(Utrecht), Provides
(IJsselstein)
Ministerie VWS
Centrum Indicatiestelling
(CIZ)
Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa)
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samenwerking
samenwerking
samenwerking

Lidmaatschap
overeenkomst
overeenkomst
Bo-ex :
overeenkomst
Mitros :
overeenkomst
toezichthoudend
toezichthoudend
toezichthoudend

-8-

Partner(s)
De Rijnhoven

ActiZ
Instelling voor Verpleging
en Verzorging Utrecht
(IVVU)
Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in de
Zorg (NVTZ)
Bestuurstafel Gezond
Utrecht (BGU)

Klachtencommissie
Verzorging en Verpleging
Utrecht (KVVU)
Geschillencommissie Den
Haag,
Geschillencommissie Zorg
Ouderengeneeskundige
Netwerk eerstelijn Utrecht
(ONUe)
Regio’s Utrecht Stad en
Utrecht West (regio’s
vanuit zorgkantoor)

Activiteiten / aard
Levering wijkverpleging in gemeente
Utrecht (onderaanneming)
Verpleegkundige achterwacht 24/7
Kenniscentrum voor wonen en zorg
Vereniging van zorgorganisaties in de
regio Utrecht
Vereniging van Instellingen voor
Verpleging en Verzorging in Utrecht

Relatie
Onderaannemingsovereenkomst
overeenkomst
lidmaatschap
lidmaatschap

Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Zorg

lidmaatschap

Platform van bestuurders van welzijn- en
zorgaanbieders in het gebied Utrecht,
Maarssen, Zeist, Houten en Nieuwegein.
Het platform richt zich op de betekenis
van extramuralisering voor een Gezond
Utrecht
Externe klachtencommissie voor cliënten

lidmaatschap

Externe klachtencommissie

lidmaatschap

Netwerk van behandelaren (SO’s en GZpsychologen) vanuit verschillende
zorgorganisaties in Utrecht die actief zijn
in de eerstelijns zorg en intensief
samenwerken
Vanuit deze samenwerking worden diverse
aanvragen gedaan voor projecten die
gefinancieerd worden vanuit de
ontwikkelgelden

Overeenkomst

lidmaatschap

samenwerking

2.5 Toelating
Stichting Vecht en IJssel is in het kader van de Wet toelating zorginstelllingen (WTZi),
toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en verzorging,
begeleiding, behandeling en verblijf.

Jaardocument 2020 Stichting Vecht en IJssel

-9-

3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
De zeven principes van de Governancecode Zorg worden nageleefd. Vanaf hoofdstuk 3.4
wordt dit nader toegelicht. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de
zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. In 2019 zijn de statuten van
Vecht en IJssel aangepast aan de Governancecode.

3.2 Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur / directie
De Raad van Bestuur bestond in 2020 uit drs. D.B. (Daniëlle) van Veen en P.A. (Paul) van
Wingaarden RA RC. De Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor strategie en
beleid en realisatie daarvan en ziet toe op besturing van naleving van wettelijke
verplichtingen en beheersing van de risico’s. De Raad van Bestuur werkt volgens een
collegiaal model.
Overzicht en nevenfuncties Raad van Bestuur
Naam/aandachtsgebied
Nevenfunctie(s)
mw. D.B. van Veen (1971), lid Raad
van Bestuur
sinds 1 oktober 2016 – 1 april 2021
P.A. van Wingaarden (1962), lid
Raad van Bestuur,
26 juni 2017 – 1 juli 2018 bestuurder
a.i.
1 juli 2018 - heden bestuurder

--

Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en lid
van de Remuneratiecommissie en
Auditcommissie van Stichting Koninklijke Auris
Groep (speciaal onderwijs en zorg)
Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter
auditcommissie van Stichting Saffier De
Residentie Groep (tot 1 augustus 2020)

Bezoldiging Raad van Bestuur
Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is overeenkomstig de Wnt. Een
toelichting is opgenomen in de jaarrekening.

3.3 Samenstelling, bezoldiging en werkwijze Raad van Toezicht
Overzicht en hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht
Naam/aandachtsgebied
Hoofd- en nevenfuncties
H.T.G. Woertman (1957),
voorzitter
Lid financiële commissie, lid
renumeratiecommissie en lid
commissie HR en
organisatieontwikkeling
Jaar benoeming : 2018

Hoofdfunctie : interim-manager
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdteams
Voorzitter Raad van Advies Nieman
Ingenieursbureau (tot sept. 2020)
Penningmeester Voedselbank Woerden
(vrijwilligersfunctie)
Penningmeester Stichting Hofstede Batestein
(vrijwilligersfunctie)
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Naam/aandachtsgebied

Hoofd- en nevenfuncties

R. Baumgarten (1969), lid,
aandachtsgebied : zorg
Voorzitter commissie Kwaliteit
en Veiligheid en lid commissie
lid financiële commissie

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Reinier-Haga
Medisch Diagnostisch Centrum
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Dynacorts Group
Lead assessor (Teamleider) , Raad voor Accreditatie
Voorzitter Raad van Toezicht Mr Visserhuis, Den
Haag
lid Raad van Toezicht Vivium Zorggroep, Huizen
lid Raad van Toezicht Primair Huisartsenposten,
Utrecht
Lid Raad van Advies St. Kwaliteitsbewaking Medische
Laboratoria (SKML), Nijmegen
Lid financiële auditcommissie Federatie Medisch
Specialisten en KNMG.
Hoofdfunctie:
Universitair docent gezondheidsrecht/senior
onderzoeker afdeling sociale geneeskunde. Afdeling
ethiek, recht en humaniora van het Amsterdam
UMC, locatie VUmc
Nevenfuncties:
Lid RvT Esdégé- Reigersdaal
Lid jurist centraal tuchtcollege en gezondheidszorg
Lid jurist klachtencommissie ‘s Heeren Loo
Lid jurist klachtencommissie Stichting PVP
Hoofdfunctie: Manager HRD Basalt, tevens
kwartiermaker fusie tussen Sophia Revalidatie
Centrum en Rijnlands Revalidatie Centrum (thans :
Basalt)
Nevenfuncties:
Senior adviseur HR on demand FWG Advies, Utrecht
Lid stuurgroep HR van NVZ sinds 1 oktober 2018

Jaar benoeming : 2015
Herbenoemd: 2019

Mw. B. Frederiks (1972), lid,
aandachtsgebied : juridisch
Lid commissie Kwaliteit en
Veiligheid en commissie HRM
Jaar benoeming : 2015
Herbenoemd : 2019

M.P. Mes (1958 ),
lid, aandachtsgebied : HRM,
tevens vice-voorzitter, lid
renumeratie-commissie
Voorzitter commissie HR en
organisatieontwikkeling
Jaar benoeming : 2014
Herbenoemd : 2018
Mw. N.W.C. Michon – Van Tuel
(1966), lid, aandachtsgebied:
financiën
Voorzitter financiële
commissie
Benoeming : 1 juni 2019

Hoofdfunctie : Adviseur en interim manager voor
finance
Nevenfuncties:
Lid RvT RIBW K/AM vanaf maart 2020
Lid RvT Aafje Thuiszorg, huizen en zorghotels tot juli
2020
Lid RvT Nederlandse Brandwonden Stichting vanaf
april 2020 (vrijwilligersfunctie)
Lid RvT S&L Zorg
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Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier
jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van vier jaar. Zowel de
Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben elk de bevoegdheid voor een plaats in de
Raad van Toezicht een eigen bindende voordracht voor benoeming te doen, bestaande uit
tenminste twee personen. De Raad van Toezicht deelt de centrale cliëntenraad en de
ondernemingsraad daartoe tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden
een plaats moet worden vervuld. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is een
evenwichtige verdeling van de benodigde deskundigheid van de leden geborgd.
Bezoldiging Raad van Toezicht
Bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is binnen het kader van de Wnt. Een
toelichting is opgenomen in de jaarrekening.

3.4 Principes, normen Governancecode Zorg 2017
Maatschappelijke doelstelling en bieden van goede zorg en waarden
De maatschappelijke doelstelling is vastgelegd in de statuten van Stichting Vecht en
IJssel. Vecht en IJssel staat voor persoonsgerichte, professionele zorg voor (kwetsbare)
ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Persoonsgerichte zorg omvat het
hele leven van de cliënt, inclusief aandacht voor welzijn, geestelijke verzorging, eten en
drinken, dienstverlening en wonen. Vecht en IJssel wil dit verwezenlijken door het :
▪ Bieden van persoonsgerichte zorg
▪ Bieden van vertrouwde en professionele zorg
▪ Bieden van levensloopbestendige zorg
▪ Meebewegen met veranderende zorgvraag
▪ Bieden van prettige en levendige locaties
▪ Geven van aandacht en ruimte voor eigen keuzes en geloofs- en levensovertuiging
Waarden en normen
Vecht en IJssel richt zich op drie pijlers van haar visie op persoonsgerichte zorg.
1.
Het mens-zijn, met mogelijkheden en behoeften, staat centraal.
2.
We benaderen mensen als individu, met een eigen achtergrond en leefstijlen en
richten onze aandacht op wat hij/zij belangrijk vindt.
3.
Als (zorg)professional vervullen we ook een rol als coach en ondersteuner.
De missie en visie van Vecht en IJssel geven richting aan het handelen. De kernwaarden
geven aan hoe Vecht en IJssel dit dagelijks in de praktijk brengt. Die kernwaarden zijn:
vakmanschap, verbindend en vernieuwend.
Besturing en het toezicht zijn ingericht volgens de principes van de Governancecode. Ook
is in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgelegd op
welke wijze met tegenstrijdige belangen wordt omgegaan. De Raad van Bestuur hecht
aan een cultuur waarin mensen elkaar aanspreken.
Voor medewerkers is een vertrouwenspersoon beschikbaar waar meldingen kunnen
worden gedaan met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, misstanden en
dergelijke. In 2020 is door 0 werknemers gebruikgemaakt van de inzet van
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de vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag. Een klokkenluidersregeling is aanwezig en
beschikbaar via intranet. Er is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling in
2020.

3.5 Belanghebbenden en centrale medezeggenschap
De Raad van Bestuur legt verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen. Dit
wordt op diverse manieren gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van bestuursmededelingen,
bestuursverslag, kwaliteitsverslag, maandrapportages, voortgang werkplan,
nieuwsberichten of persoonlijke gesprekken met stakeholders.
Bij Vecht en IJssel is een Ondernemingsraad actief alsmede vijf cliëntenraden, bestaande
uit één lokale cliëntenraad per locatie en een Centrale Cliëntenraad. De Centrale
Cliëntenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. In de Centrale
Cliëntenraad is elke locatie met 1 lid vertegenwoordigd.
De Raad van Bestuur voert het gesprek met de medezeggenschap over het te voeren of
gevoerde beleid en legt daarover verantwoording af binnen de wettelijke kaders Wmcz
2018 resp. WOR. Zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad hebben
tenminste eenmaal per jaar een overleg met de Raad van Toezicht over de algemene
zaken in het kader van de Good Governance.
In
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2020 gaf de Centrale Cliëntenraad (ongevraagd) advies of reactie over :
advies Wet zorg en dwang
ongevraagd advies gegevensbescherming
ongevraagd advies Strategische Verbeelding 2020-2024
ongevraagd tussenadvies afbouw ZZP-4
advies Triasweb
verzwaard advies benoeming locatiemanager Transwijk
advies klachtenregeling KVVU
advies inrichting corona unit Vecht en IJssel
advies benoeming locatiemanager Lieven de Key
verzwaard advies procedure en profielschets locatiemanager ad interim en vast Lieven
de Key
▪ verzwaard advies benoeming interim locatiemanager Lieven de Key.
▪ advies verkoop en eigendomsoverdracht en terughuur en renovatie Zuylenstede
In
▪
▪
▪

2020 gaf de Ondernemingsraad advies of instemming over:
advies herinrichting CB
advies inrichting corona unit Vecht en IJssel
advies verkoop en eigendomsoverdracht en terughuur en renovatie Zuylenstede

Bewonersvereniging Ewoud
De bewonersvereniging van Ewoud behartigt de belangen van de huurders op deze
locatie. In 2020 vonden vier constructieve overlegmomenten plaats met de
locatiemanager en teamleider facilitair. Er werd gesproken over de situatie rondom
sluiting van het hoofdgebouw vanwege corona, maar ook facilitaire zaken als de
brandveiligheid. Verder werd er gesproken over de participatietafel en de toekomst tijdens
en na corona voor de verschillende verenigingen binnen Ewoud.
Elk overleg is de bewonersvereniging bijgepraat over de stand van zaken over de
toekomstige nieuwbouw. Vanwege corona was er helaas geen feestelijke in gebruik name
van de lift in Ewoud Staete mogelijk.
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Inrichting governance
De reglementen van de Raad van Toezicht en die van de Raad van Bestuur zijn opgesteld
volgens de principes van de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht dan wel de
afzonderlijke leden hebben in 2020 geen taken en bevoegdheden van de Raad van
Bestuur overgenomen. In 2020 heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren
geëvalueerd door middel van een extern deskundige en zijn de verbeterpunten uitgewerkt
en opgepakt. De resultaten zijn vastgelegd en met de Raad van Bestuur gedeeld. In 2020
werd een functioneringsgesprek gevoerd met de Raad van Bestuur.
Normen Goed bestuur
Uitgangspunt is dat de Raad van Bestuur zich bij de vervulling van zijn taak richt op het
belang van de zorgorganisatie op zowel de korte als de lange termijn, vanuit het
perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en
de centrale positie van de cliënt daarin.
De Raad van Bestuur heeft in 2020 de Raad van Toezicht zowel schriftelijk als mondeling
geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van corona, strategisch beleid,
(financiële) resultaten en prestaties, herinrichting CB en HR in het bijzonder, vastgoed
initiatieven, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening (inclusief implementatie Wzd), de
kwaliteit van de medewerkers, ziekteverzuim en verloop medewerkers, voortgang
ontwikkeling naar integraal management, conflicten en gerechtelijke/arbitrale procedures,
publiciteitskwesties en tevens zijn aangelegenheden besproken waarvoor formele
goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig was.
Afspraken omtrent de informatievoorziening liggen vast in een informatieprotocol.
Besluiten worden vastgelegd in notulen en besluitenlijsten.

3.6 Verantwoord toezicht – verslag van de Raad van Toezicht
Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader Raad van Toezicht en
strategisch partnerschap
De Raad van Toezicht baseert haar toezicht op de Governancecode 2017 en op de missie,
visie en kernwaarden van Vecht en IJssel. In 2018 is een toezichtvisie, toezichtkader en
toetsingskader vastgesteld. Een samenvatting hiervan is opgenomen op de website van
Vecht en IJssel en op intranet. In 2020 is dit geëvalueerd, waarbij Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur in de licht van de toezichtvisie afspraken hebben gemaakt ten aanzien
van strategisch partnerschap en het optimaliseren van de vergaderingen. Deze evaluatie
is begeleid door een onafhankelijke externe partij.
Kwaliteit en onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht
In de statuten, reglementen, toezichtvisie en het toezichtkader liggen afspraken vast ten
aanzien van (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht, schorsing en ontslag
van leden. Bij vacatures binnen de Raad van Toezicht wordt een profielschets opgesteld
en de werving vindt plaats via een openbare procedure (werving- en selectiebureau).
De
▪
▪
▪
▪

Raad van Toezicht werkt met de volgende commissies:
Kwaliteit en Veiligheid
Financiële commissie en vastgoed
Commissie HRM en organisatieontwikkeling
Remuneratiecommissie
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Overzicht van besluiten van de Raad van Toezicht in 2020
▪ Vaststellen klasseindeling/Wnt-normen zorginstellingen
▪ Vaststellen bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, conform Wnt
▪ Goedkeuring (uitgangspunten) topstructuur
▪ Goedkeuring van de strategische koers, conform Strategische Verbeelding, en de
meerjarenprojecties
▪ RvT besloot tot continueren van het huidige tweehoofdige bestuursmodel tot 1 januari
2022
▪ Goedkeuring jaarverslag 2019 en verlenen van décharge aan de Raad van Bestuur
▪ Goedkeuren begroting 2021
Vergaderingen Raad van Toezicht en themasessies
Vergaderingen
In 2020 heeft de Raad van Toezicht zes reguliere vergaderingen gehouden waarbij de
Raad van Bestuur aanwezig was. In het najaar is de reguliere vergadering verlengd met
een themabijeenkomst omtrent Finance. Ook vond een extra vergadering plaats met de
Raad van Bestuur ten aanzien van evaluatie strategisch partnership en optimalisatie
vergaderstructuur en werkwijzen.
In het voorjaar 2020 zijn 2 extra bijeenkomsten geweest met de RvT, RvB en KPMG in het
kader van de ontwikkeling/toetsing van de nieuwe strategie, zoals verwoord in de
Strategische Verbeelding 2020-2024.
Ook in 2020 vond het gesprek plaats met de Ondernemingsraad en de Centrale
Cliëntenraad met een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd en
verbeteracties uitgezet en uitgevoerd.
Communicatie met de accountant
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de accountant. De auditcommissie heeft in
2020 tweemaal overleg gevoerd met de accountant. De management letter is met de
accountant besproken in de financiële commissie en het accountantsverslag 2020 is
besproken met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de
accountant.
Zelfevaluatie, continue ontwikkeling en deskundigheid
De afspraak is dat de Raad van Toezicht eenmaal per drie jaar een zelfevaluatie uitvoert
onder begeleiding van een externe deskundige. Eenmaal per jaar evalueert de Raad haar
eigen functioneren. De deskundigheid en permanente ontwikkeling is continue onder de
aandacht bij de Raad van Toezicht. In het najaar van 2020 heeft de RvT een zelfevaluatie
uitgevoerd en zijn verbeterpunten geïnventariseerd. Deze worden met regelmaat
besproken en geëvalueerd.

Jaardocument 2020 Stichting Vecht en IJssel

-15-

4. Algemeen beleid en prestaties en ambitie
4.1. Visie, strategie, meerjarenbeleid en toekomstparagraaf
Uitgangspunt is dat de zorg die Vecht en IJssel levert voldoet aan de kwaliteits- en
veiligheidseisen. Richtinggevend daarbij is de invulling van persoonsgerichte zorg. De
missie, visie, kernwaarden en de visie op zorg van Vecht en IJssel zijn daarvan afgeleid.
Naast persoonsgerichte zorg ligt de focus voor de toekomst op maatwerk voor cliënten
en vernieuwend zijn. Hiermee geven we aan dat we slagvaardig inspelen op
veranderingen in de zorg, ambitieus zijn en continu op zoek zijn naar verbeteringen voor
de cliënt en open staan voor vernieuwing.

4.2. Missie, visie, kernwaarden en visie persoonsgerichte zorg
Missie
Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg, behandeling en begeleiding
voor kwetsbare ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Persoonsgerichte
zorg omvat het hele leven van de cliënt, inclusief aandacht voor welzijn, geestelijke
verzorging, eten en drinken, dienstverlening en wonen.
Onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en vakmanschap in
voor het welbevinden van cliënten, waarbij kwaliteit van leven en eigen regie belangrijke
uitgangspunten zijn. Persoonsgerichte zorg krijgt vorm in samenwerking met het netwerk:
cliënten en hun naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers. Samen bepalen
we hoe de zorg en dienstverlening eruit ziet en wie welke bijdrage levert. Daarbij staan
we open voor vernieuwing: samen willen we continu leren en verbeteren, in het besef dat
de persoonsgerichte zorg altijd beter kan.
Visie
Voor Vecht en IJssel is goede zorg persoonsgerichte zorg. Immers, ieder mens is uniek,
heeft een eigen levensverhaal en eigen zorgvragen en –wensen. En wie zorg nodig heeft,
wil zoveel als mogelijk zijn of haar eigen leven blijven leven en zelf keuzes kunnen maken.
Dat verandert niet als je zorg nodig hebt.
Voor Vecht en IJssel is deze persoonlijke vraag het vertrekpunt voor onze dienstverlening.
We kennen het persoonlijke verhaal van onze cliënten. We sluiten met onze zorg en
ondersteuning zoveel mogelijk aan bij hun vraag en behoefte. Samen met de cliënt, hun
naasten en andere zorgpartners maken we persoonlijke, realistische keuzes en haalbare
afspraken. Zo realiseren we gezamenlijk de best mogelijke zorg- en dienstverlening.
Door de grote inzet van onze gedreven en vakkundige medewerkers en vrijwilligers
maken we het verschil en geven we kleur aan de dag van onze cliënten. Onze mensen
verstaan hun vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. Vecht en IJssel biedt haar
medewerkers en vrijwilligers een omgeving waarin zij met plezier kunnen werken en waar
iedereen de ruimte krijgt om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
Zo leggen we samen de basis voor een op de toekomst gericht Vecht en IJssel, waarin we
een proactieve rol spelen in de ouderenzorg in de regio. We zijn een organisatie die
flexibel meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorgmarkt. Zo blijven we passende en
vernieuwende (zorg)oplossingen bieden voor cliënten met steeds complexere en
zwaardere zorgvragen.
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Kernwaarden
Daar waar de missie en visie richting geven aan het handelen, geven de kernwaarden aan
hoe Vecht en IJssel dit dagelijks in de praktijk brengt. Die kernwaarden zijn:
vakmanschap, verbindend, vernieuwend.

4.3. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
In maart 2020 werden wij, net als de rest van Nederland en de wereld, geconfronteerd
met de corona pandemie. Dit heeft direct geleidt tot een aantal aanpassingen die wij kort
daarvoor nog niet voor mogelijk hadden gehouden. Nederland ging in lock down.
Beeldbellen werd de normaalste zaak van de wereld, evenals zorg op afstand, werken op
afstand, vergaderen op afstand, en het gebruik van mondkapjes en andere persoonlijke
beschermingsmiddelen, desinfecteren, je handen stuk wassen enzovoort. Daarbij was bij
het begin ook nog sprake van een schaarste vraagstuk van de benodigde
beschermingsmiddelen. Ook op cliënten en medewerkers was de impact binnen Vecht en
IJssel groot. Geen bezoek meer in onze huizen. Mensen die aan onze zorgen waren
toevertrouwd overleden aan corona terwijl nauwelijks bezoek mogelijk was en de zorg
onder druk stond. We konden ook geen beroep meer doen op vrijwilligers die altijd zeer
gewaardeerd worden en zeker in deze periode ontzettend gemist werden.
Het ziekteverzuim steeg aanzienlijk , zorg moest worden afgeschaald, er was sprake van
leegstand. Een crisisteam werd ingesteld en zowel intern als extern werd frequent
overlegd om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen. Tegelijkertijd
kon een aantal zaken uit ons jaarplan, begroting 2020 en nieuwe strategische plan (de
“Strategische Verbeelding 2020-2024”) geen of onvoldoende doorgang vinden. Zo
moesten diverse strategische HR-thema’s, opleidingen, de communicatie van de
Strategische Verbeelding naar de organisatie en de start van de implementatie van deze
nieuwe koers worden uitgesteld.
Corona had zowel voor de opbrengsten als voor de kosten grote gevolgen. Gelukkig
hebben de financiers van de zorg compensatieregelingen ontwikkeld waarmee de
financiële gevolgen beperkt zijn gebleven. Wij geven daarop een toelichting in de
paragraaf Bedrijfsvoering/financiën.
Wij zien 2020 als ‘het corona-jaar’ met veel verdriet, onduidelijkheden en vaak ook
acteren in overlevings-modus. Wanneer we terugkijken op 2020 zien we echter dat Vecht
en IJssel in deze periode ook heel vindingrijk is geweest om onze cliënten goed te blijven
ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld hoogwerkers ingezet om cliënten en familie toch
(via het raam) contact te laten hebben, we hebben creatief nagedacht over
dagbestedingsactiviteiten (denk aan raamtheater) en hebben dagelijkse nieuwe dingen
bedacht, binnen de heersende beperkende maatregelingen om onze cliënten de zorg en
het welzijn te bieden waar we voor staan. Uit alle teams kwamen medewerkers met
mooie en verrassende initiatieven om cliënten en elkaar goed te blijven ondersteunen.
We hebben in 2020 gezien en gevoeld hoe betrokken en liefdevol onze medewerkers
blijven doorwerken, ook als de omstandigheden verre van optimaal zijn. Daarnaast zijn
we in het afgelopen jaar regelmatig verrast door de enorme betrokkenheid en warmte
van onze vrijwilligers en mensen en ondernemers uit de buurt. We zijn bedolven onder de
bloemen, attenties en lokale acties die ons allen zeer goed heeft gedaan. Het is prettig
om te merken dat de locaties van Vecht en IJssel goed verankerd zijn in de buurten en
dat het saamhorigheidsgevoel erg groot is.

4.4. Belangrijke prestaties en vooruitblik
De belangrijkste prestatie in 2020 is dat we met trots kunnen terugkijken op de manier
waarop we geacteerd hebben in corona-tijd: de kwaliteit van zorg is, ook op het coronahoogtepunt, op niveau gebleven. Enkele andere prestaties die we graag benoemen zijn:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Er is een nieuwe strategische koers opgesteld in de vorm van de Strategische
Verbeelding 2020-2024, inclusief een implementatieplan hiervoor
In zeer korte tijd en op professionele wijze inrichten van een cohort-unit in
Zulyenstede
Het financiële herstel heeft zich voortgezet en er is vertrouwen in de toekomst (Vecht
en IJssel is op diverse terreinen, meer en meer in control)
We acteren, na een intensief intern traject, op het gewenst IGJ-niveau
De renovatie Zuylenstede en de nieuwbouw van Ewoud zijn geconcretiseerd in
meerjarenplannen in samenspraak met gemeenten en andere betrokkenen. Voor de
locatie Zuylenstede is een bouwvergunning afgegeven door de gemeente Utrecht.
De verkoop locatie Zuylenstede aan Estea is eind december 2020 gerealiseerd
De doorontwikkeling van verzorgingshuis naar verpleeghuis (inclusief
zorgverzwaring/hogere ZZP’s) verloopt goed
Implementatie van het elektronische toedienregistratie systeem Boomerweb
Op alle locaties is de functie praktijkbegeleider geïmplementeerd waardoor de
begeleiding in de praktijk geborgd is
Onze medewerkers hebben zich op een aantal onderwerpen enorm snel, succesvol
(moeten) ontwikkelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan procedures rondom hygiëne,
digitale vaardigheden en flexibiliteit/vindingrijkheid
Verschillende werkprocessen zijn gedigitaliseerd en de functionaliteit van de tablets
voor de medewerkers in de zorg is verbeterd

4.5. Risicomanagement
Om risicomanagement verder te borgen binnen de organisatie zijn eind 2020 de risico’s
meer geconcretiseerd en besproken met het managementteam. Risicomanagement is
onderdeel van het managementcommentaar dat per kwartaal wordt opgesteld. Verdere
verbeteringen ten aanzien van mitigerende maatregelen en status van implementatie
worden in 2021 verder opgepakt. Met de Raad van Toezicht is afgesproken
risicomanagement eenmaal per jaar te bespreken.

4.6. Ambitie
Voor 2021 hebben we ambitieuze plannen om Vecht en IJssel verder te professionaliseren
en onze dienstverlening toekomstbestendig te maken. Deze plannen omvatten onder
andere:
▪ Het verder uitwerken en realiseren van de stappen in onze nieuwe lange termijn visie
en strategie, verwoord in de ‘Strategische Verbeelding 20-24’. Kernthema’s in deze
strategie zijn: zwaardere specialistische zorg, ontwikkeling woon- en zorgconcepten in
de wijken rondom onze locaties (wijkverpleging en verpleeghuiszorg thuis),
technologie en digitalisering en ook de ambitie een innovatieve en sterke werkgever te
zijn.
▪ In het eerste kwartaal 2021 is deze strategie breed gecommuniceerd en worden
medewerkers gevraagd een actieve bijdrage te leveren op de diverse onderdelen.
Middels een aantal strategische projecten, aangestuurd vanuit een centraal
programma-management bureau, wordt stapsgewijs uitvoering gegeven aan de
strategie
▪ In 2021 wordt de herinrichting Centraal Bureau verder vorm gegeven. De herinrichting
vond plaats in 2020, maar we gebruiken 2021 om het traject goed af te hechten en
medewerkers goed te begeleiden in hun nieuwe rol en functies.
▪ Het leiderschapsprogramma ‘Samen Beter Leidinggeven’ is een belangrijk middel waar
we in 2021 sterk op inzetten teneinde onze medewerkers te faciliteren in het
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▪
▪
▪
▪
▪

▪

ontwikkelen of verbeteren van competenties en kennisgebieden die cruciaal zijn voor
de uitvoering van onze strategie.
De in gang gezette voorbereiding van de renovatie- en nieuwbouw van de locaties
Ewoud en Zuylenstede zullen verder worden afgerond.
Het managementteam zal zich nog verder ontwikkelen richting integraal management
en heeft een belangrijke rol in de uitwerking en implementatie van de nieuwe koers.
Een strategisch HR-plan wordt in 2021 opgepakt en geïmplementeerd.
De in gang gezette cultuurverandering, gericht op professionalisering en leren en
ontwikkelen zal verder vorm dienen te worden gegeven.
Het flexibel en professioneel blijven inspelen op alle (corona) gerelateerde
gebeurtenissen en ontwikkelingen die in geheel 2021 nog dominant aanwezig zullen
zijn
Ook hebben we per locatie een ambitie uitgesproken en dit vertaald in concrete
plannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
o Locatie Transwijk: De start van een separaat Team Thuiszorg en
Dagbegeleiding (WMO), het clusteren van Beschermd Wonen en verhuizen
Gekoesterd Wonen
o Locatie Ewoud: Aanvraag bestemmingsplan wijziging ten behoeve van
nieuwbouw, vergroten kennis en vaardigheden omtrent persoonsgerichte zorg.
o Locatie Zuylenstede: starten (in juni 2021) met een grote renovatie aan het
pand wat zal leiden tot verschuivingen van bewoners (en zorgteams) en het
tijdelijk extern huisvesten van de Zonnehoek, Basisrooster en dienstenpatroon
op orde brengen, binnen de financiële kaders
o Locatie Lieve de Key: Clusteren Gekoesterd Wonen en verhuizen Beschermd
Wonen naar Transwijk, de wijkgerichte functie van Lieven de Key verder
uitbreiden, verminderen van PNIL inzet (personeel niet in loondienst), werven
van nieuwe verpleegkundigen en het zorgvuldig integreren van 2 nieuwe
teams binnen de locatie.

Naast bovenstaande zien wij voor 2021 een uitdaging in het blijven stimuleren van
continue leren en verbeteren, de Verpleegzorgthuis verder ontwikkelen, verhogen van
kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid, het werven van zorgpersoneel in een zeer
krappe arbeidsmarkt en het verminderen van het verzuim onder medewerkers.
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5. Kwaliteit en Veiligheid van zorg
Vecht en IJssel stelt over 2020 een separaat Kwaliteitsverslag op. In het Kwaliteitsverslag
zal nader ingegaan worden op de inhoud van persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn,
veiligheid en leren & verbeteren. Maar ook op de randvoorwaarden hiervoor:
leiderschap/governance, management, personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen
en van informatie. In dit bestuursverslag wordt alleen de hoofdlijn besproken.

5.1 Kwaliteitsverbetertraject
Dit hoofdstuk is vooral gewijd aan het kwaliteitsverbetertraject dat in 2020 is doorlopen,
in het kader van Waardigheid & Trots, en in navolging van bezoeken van de IGJ eind
2019.
Vecht en IJssel had 2019 afgesloten met een zeer goede beoordeling van IGJ, met alleen
positieve (groene) scores op alle beoordeelde criteria. Vecht en IJssel heeft in 2020,
samen met coaches van Waardigheid & Trots, verder gewerkt om de kwaliteit en
veiligheid van zorg verder te verbeteren.
Externe audits hebben geleid tot het sturen op persoonsgerichte zorg, het verhogen van
de deskundigheid van medewerkers en de sturing hierop door locatiemanagers en
teamleiders. De audits zijn uitgevoerd geheel volgens IGJ aanpak, toetsingskader en
rapportagevorm. Op grond daarvan is heel gericht geaudit en vervolgens gestuurd op
verbetering. Resultaatverslagen houden het zicht op de indicatoren:
• Persoonsgerichte zorg
• Deskundigheid medewerkers
• Sturing op kwaliteit en veiligheid
• Medicatieveiligheid
• Vrijheidsbeperkende maatregelen
Genoemde audits en de resultaatverslagen zijn op elkaar uitgelijnde tools en tonen de
stand van zaken en resultaten in dezelfde ‘stoplichtkleuren’ als die van IGJ, die de RvB,
locatiemanager en teamleiders ondersteund hebben bij het zichtbaar maken van de
verbeterpunten en de sturing op instellings-, lokaal- en teamniveau. Deze aanpak heeft
merkbaar en zichtbaar resultaten gehad: op alle indicatoren is vooruitgang geboekt,
waarbij het onderwerp ‘deskundigheid medewerkers’ nog wel aandacht behoeft.
Een aantal concrete onderwerpen die versterkt zijn in 2020:
▪ Het zorgleefplan is structureel bijgewerkt met de levensverhaal van cliënt, en waar
mogelijk zijn op grond van het levensverhaal ook doelen en acties voor cliënt en team
genoteerd.
▪ Er is geïnvesteerd in de veiligheid door elektronische toedienregistratie systeem
Boomerweb te implementeren. Dit lijkt reeds te leiden tot minder medicatieincidenten.
▪ Er zijn in 2020 meer huiskamermedewerkers aangetrokken, hetgeen leidt tot een
bredere inzet van persoonsgerichtheid en een zinvolle dagbesteding.
▪ Het vrijwilligersbeleid is in 2020 herijkt.
▪ In 2020 is gestart met de implementatie van de Wzd, en de omschakeling van BOPZ
en middelen en maatregelen naar Wzd en Wzd stappenplannen. Tevens zijn op
locaties impactanalyses uitgevoerd, die bouwtechnische aandachtspunten opleveren.
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5.2 Kwaliteitscommissie, vakgroepen en MIC-commissies
Kwaliteitscommissie
Deze commissie is onder leiding van een lid van de RvB samengesteld en bestond in 2020
uit de coördinerend specialist ouderengeneeskunde, manager HRM, teamleider zorg,
kwaliteitsmedewerker en locatiemanager. Onderwerpen die opgepakt zijn,
zijn: vakgroepen structuur, rapportages kwaliteit en veiligheid, auditorganisatie en
personele deskundigheid. Eind 2020 is de kwaliteitscommissie geëvalueerd, met als
resultaat dat voor 2021 en verder een themagerichte vergadercyclus is ingezet. Daarbij
wordt verbinding gezocht en gevonden met vakgroepen en projecten, en daarbij worden
de sturingsmiddelen op betreffende onderwerp door de RvB belicht. Een paar keer per
jaar sluit een RvT-lid aan.
Vakgroepen
In de vakgroepen is gewerkt aan het oplossen van locatie-overstijgende onderwerpen die
de ontwikkeling van kwaliteit en/of veiligheid in de weg staan. Ook speelt Vecht en IJssel
daarmee in op de toenemende zorgzwaarte en -complexiteit.
De volgende vakgroepen waren in 2020 actief: medicatieveiligheid, hygiëne en
infectiepreventie en Wet zorg en dwang. Er is gestart met de projectgroep ACP/Palliatieve
zorg, die in de loop van 2021 zal uitgroeien tot de Vakgroep ACP/Palliatieve zorg.
MIC-commissies
Elke locatie heeft sinds 2019 een MIC-commissie. Deze commissie wordt voorgezeten
door de locatiemanager en bijgewoond door de teamleiders en kwaliteitsverpleegkundigen
van de locatie. Zo nodig wordt de vergadering ondersteund door een Adviseur Beleid en
Kwaliteit. In deze commissie worden meldingen of trends in MIC’s en hun oorzaken
geanalyseerd, en er wordt getoetst op de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen. De
commissie initieert noodzakelijke verbeteracties, geeft advies en rapporteert over de
voortgang. De cijfers, analyses en verbeteracties worden meegenomen in de
kwartaalrapportage van de MIC-commissie aan de RvB. Dit vormt input voor sturing op
kwaliteit en veiligheid door de RvB en voor eventuele organisatiebrede analyses door de
kwaliteitscommissie.
In 2020 is gestart met de organisatiebrede implementatie van het meld-, analyse- en
verbetersysteem Triasweb. Dit stelt locatiemanagers, teamleiders en
kwaliteitsverpleegkundigen in staat om hun eigen tussentijdse- en kwartaalanalyses voor
te bereiden en uit te voeren.

5.3 Interne audits
In 2020 zijn negen interne auditors opgeleid. Er is in 2020 gestart met het uitvoeren van
audits door deze auditors, op het gebied van medicatie, oplevering en inhuizing, en
valbeleid. Voor 2021 t/m 2023 is een integrale auditplanning opgesteld die start in het
tweede kwartaal van 2021. Reguliere, maandelijkse beleidstoetsing vindt als standaard
onderdeel reeds plaats door bijv. Dossier Check en MIC analyses.
Ook zijn er in opdracht van Vecht en IJssel audits uitgevoerd door externe partijen.
Impuls voor de Zorg heeft de vier locaties bezocht voor een audit op persoonsgerichte
zorg, deskundigheid medewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid. Daarvan zijn de
resultaten veelal positief, waarbij de deskundigheid van medewerkers nog een
aandachtspunt is. Audits op hygiëne en infectiepreventie hebben ook een aantal
uitdagingen blootgelegd, waar verbeteracties op zijn uitgezet.
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5.4 Waardigheid & Trots
Waardigheid & Trots heeft zich ingezet om op locatie- en teamniveau het kernteam te
adviseren en ondersteunen door middel van teamcoaching en teamsessies. Resultaat
hiervan is een verdere professionalisering van sturing door teamleiders en kwaliteitsverpleegkundigen. Dit heeft direct gevolgen voor de veiligheid en persoonsgerichtheid
van de zorg en de deskundigheid van de zorgmedewerkers. Eind 2020 is de
samenwerking met Waardigheid & Trots afgerond en is een eindrapportage opgesteld met
verdere aanbevelingen voor de doorontwikkeling van Kwaliteit en Veiligheid op locatie.

5.5 Cliënttevredenheidsonderzoek
In 2020 zijn cliënttevredenheidonderzoeken uitgevoerd onder cliënten wijkverpleging
(PREM-onderzoek) en intramurale zorg. De resultaten zijn in 2020 en begin 2021 bekend
geworden en besproken met de lokale cliëntenraden en geven aanleiding tot het inzetten
van enkele verbeterpunten.

5.6 Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2020 is een beleidsmatige voorbereiding gemaakt voor het optimaliseren van het
kwaliteitsmanagementsysteem en certificering. De intentie is uitgesproken dat Vecht en
IJssel gaat certificeren (ISO9001). Er is kwaliteitsbeleid afgesproken en er zijn
beleidsterreinen met hun eigenaren en inhoudsdeskundigen vastgesteld.
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6. Vecht en IJssel als werkgever en vrijwilligers
De primaire focus in 2020 van Vecht en IJssel als werkgever was het ondersteunen van
medewerkers in de heftige corona- periode. Ondersteuning in praktische zin
(beschermende middelen, goede procedures), in het geven van waardering voor de
enorme inzet en wijze waarop medewerkers er alles aan deden om onze cliënten goede
zorg te blijven bieden, het bieden van informatie en veiligheid etc.
Corona had daarmee uiteraard ook effect op de uitvoering van andere geplande
programma’s, zo ook de diverse (HRM) programma’s. Voor alle onderdelen die in dit
hoofdstuk staan beschreven geldt dat de betreffende HRM-onderwerpen in het voorjaar
van 2021 verder opgepakt worden, nu de hectiek v.w.b. corona binnen Vecht en IJssel
sterk afgenomen is.

6.1 Verantwoorde personeelssamenstelling
Het organiseren van persoonsgerichte zorg, afgestemd op de cliëntdoelgroep vraagt om
een herijking van de teamsamenstelling, waarbij aandacht, toezicht, deskundigheid, leren
en ontwikkelen is georganiseerd. Op de verschillende locaties zijn stappen gemaakt naar
een teamsamenstelling en rooster wat hierop aansluit. In een proces op locaties zijn in
samenspraak met de teams de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht en onder
andere grotere teams gesplitst in kleinere teams. Daarbij is onderzocht welke functies
nodig zijn voor de teamsamenstelling. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is efficiënte
inzet van deskundigheid nodig. Afspraken zijn gemaakt over de bevoegdheden van een
zorgniveau 2 in combinatie met zorgniveau 3 en 4. Randvoorwaarden voor kleinere teams
zijn de gewenste flexibiliteit in roosteren over de teams heen en de betaalbaarheid. Zeker
in een krapper wordende arbeidsmarkt.

6.2 Onboarden van nieuwe medewerkers / binden en boeien
Het verloopcijfer van de organisatie is gemiddeld 20 – 25%. Dit is vergelijkbaar met de
sector. Opvallend is het hoge verloop onder de medewerkers met een dienstverband
korter dan één jaar. De eerste 100 dagen van een nieuwe medewerker zijn essentieel
voor de betrokkenheid en bepalend of een medewerker werkzaam blijft in de organisatie.
Het bestaande inwerkplan is opgeschaald naar een onboardingsplan waarbij meer
aandacht is voor introductie en kennismaken op locatie. In het voorjaar van 2021 zal er
een (her)implementatie van dit programma plaats vinden.
Voor binden en boeien is het belangrijk te werken in een cultuur waar medewerkers zich
kunnen ontplooien, maar zich ook gehoord voelen. Samen met de Ondernemingsraad is in
2020 een werkgroep gestart die aan de slag gaat met binden en boeien. Uiteindelijk is
hiervan het doel het vergroten van medewerkerstevredenheid en terugdringen van het
verloop binnen Vecht en IJssel. Leiderschap in het kader van het integraal management is
ook een onderdeel van die cultuur. Dit wordt verder opgepakt in het Management
Development programma dat in 2021 verder gestalte krijgt en is gestart.

6.3 Veilig en Gezond Werken / Arbo / BHV
Het hoge verzuim blijft van de gehele organisatie aandacht vragen. In 2020 is de coronapandemie van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het verzuimcijfer. Het totale
verzuim is hierdoor 1,6 % hoger dan het jaar daarvoor (2020 9,33 %).
Verzuimbegeleiding vraagt voortdurend om aandacht en is het sleutelwoord om
medewerkers succesvol te re-integreren. HRM-advies is aanjager van deze aanpak en
stimuleert medewerker en leidinggevende hierin regie te nemen. De corona-pandemie
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heeft ook invloed gehad op het verder implementeren van de RI&E. In het voorjaar van
2021 zal dit project verder opgepakt worden, waaronder het opstellen van een Plan van
Aanpak en het laten toetsen van de RI&E door een gecertificeerde deskundige.

6.4 Leren en ontwikkelen, opleidingen en stages
Vecht en IJssel leidt veel leerlingen/medewerkers op. Circa 20% van het aantal
zorgmedewerkers volgt een zorgopleiding niveau 2, 3, 4 of 6. Daarnaast biedt Vecht en
IJssel stageplaatsen aan studenten van roc’s, mbo’s en hogescholen. 20 mbo en hbo
studenten hebben in 2020 een zorgstage gevolgd. Op alle locaties is de functie
praktijkbegeleider geïmplementeerd, waardoor de begeleiding in de praktijk geborgd is.
De door de overheid beschikbare subsidies zijn aangevraagd en toegekend (Stagefonds,
Praktijkleren en SectorplanPlus). Daarnaast zijn veel verplichte en niet- verplichte
scholingen georganiseerd, waaronder de scholingen Wet zorg en dwang en
Persoonsgerichte zorg. Om de medewerkers goed toe te rusten op de zorg voor bewoners
met corona, zijn op alle locaties klinische lessen over dit onderwerp gegeven.
Ontwikkelgesprekken
Om invulling te (blijven) geven aan persoonsgerichte, professionele zorg voor (kwetsbare)
ouderen is ontwikkeling, bijsturen van prestaties en ontplooiing van medewerkers
belangrijk. Om hierover het gesprek aan te gaan en in gesprek te blijven, voert iedere
leidinggevende met iedere medewerker jaarlijks een ontwikkelgesprek. In 2020 is het,
mede door corona, niet iedere leidinggevende gelukt om met elke medewerker een
ontwikkelgesprek te voeren. In 2021 streven we ernaar dit weer met elke medewerker te
doen (naast uiteraard de reguliere, meer informele, gesprekken met medewerkers over
hun prestaties, ontwikkelpunten en (loopbaan) wensen).

6.5 Vrijwilligers
Bij Vecht en IJssel zijn nog steeds veel vrijwilligers actief. Per 31 december 2020 waren
dit er 555. Dit aantal is iets minder dan in 2019. Door corona zijn heel veel vrijwilligers
(noodgedwongen) niet actief sinds februari/ maart 2020. Een deel is weer begonnen (of
nooit gestopt) maar heel veel wachten er nog op betere tijden. Vrijwilligers zijn actief op
allerlei gebieden in onze organisatie, maar altijd ten behoeve van de bij ons woonachtige
cliënten.
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Planning en Control en sturing
Met de planning en control cyclus vertaalt Vecht en IJssel haar strategische doelen naar
jaarplannen, de begroting en toetst die ook aan de meerjarenprojecties. Daarnaast is het
beheersen van projecten (projectinitiatie, projectplan en projectvoortgang), de voortgang
van de jaarplannen en het halen van de begroting onderdeel van de cyclus.
Het anticiperen op ontwikkelingen, het inzetten van beheersmaatregelen en het
monitoren van de belangrijkste risico’s op kwartaalbasis, komen terug in de cyclus.
De sturing van de Raad van Bestuur is gericht op integraal management. Activiteiten
worden zo veel mogelijk decentraal georganiseerd met bijbehorende
beslissingsbevoegdheid van het locatiemanagement. De komende jaren vraagt het
invullen van integraal management verdere aandacht van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur stelt de kaders (Kaderbrief) en draagt verantwoordelijkheid voor
deze kaders. De locatiemanagers stellen de jaarplannen op en ontvangen maandelijks
managementinformatie en rapporteren hierover met hun managementcommentaar en
bespreken dit met de Raad van Bestuur in het maand- en kwartaalgesprek. Voorts wordt
maandelijks een forecast opgesteld voor bezetting, inzet vast en inhuur personeel en het
ziekteverzuim. Ook de risico’s en maatregelen komen aan de orde. Begin 2021 is het
onderdeel risicomanagement verder aangescherpt.
De managementinformatie en de maand- en kwartaalrapportages zijn belangrijke
instrumenten voor het toetsen aan de organisatiedoelen.
Administratieve organisatie en interne controle
Ook in 2020 heeft de accountant de administratieve processen, de productieregistratie en
de facturering getoetst. De bevindingen zijn opgenomen in de management letter.
Conclusie van de accountant is dat, net als in 2019, ook in 2020 een grote verbetering te
zien is op de verschillende onderdelen. De bevindingen zijn besproken met de Raad van
Toezicht.

7.2 Corona en potentiële risico’s
De impact van corona in 2020 op de organisatie is groot zoals ook is toegelicht in de
paragraaf over ontwikkelingen in het boekjaar.
De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties namen af terwijl tegelijkertijd
sprake was van extra kosten als gevolg van onder meer zeer hoog verzuim, extra
zorgkosten inzake corona, schoonmaakkosten en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de financiers
compensatieregelingen ontwikkeld waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn gebleven
en mede door de maandelijkse sturing het resultaat op het niveau van de begroting is
gebleven. Voor een specifiekere toelichting op de jaarrekeningposten verwijzen wij naar
de toelichting per post in de jaarrekening.
Ten aanzien van de compensatieregelingen is sprake van een unieke situatie, waarmee
nog geen ervaring is. Bovendien zijn de regelingen grotendeels achteraf opgesteld en kon
de registratie hierop niet vooraf worden afgestemd en kan dus ook niet altijd een harde
onderbouwing worden gegeven. Hierdoor bestaat het risico dat bij de eindafrekening nog
discussie kan ontstaan over een deel van de verantwoorde compensatie bedragen. Deze
onzekerheid is in de jaarrekening toegelicht bij de post “onzekerheden
opbrengstverantwoording”. Uiteindelijke toekenning van de compensatieregelingen is ook
nog afhankelijk van de beschikbare middelen uit het Macro-kader. Zowel de feitelijke
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WLZ-productie als de rekening van de corona-maatregelen zullen namelijk uit dit Macrokader dienen te worden gefinancierd.
Ook in 2021 zal corona, in ieder geval tot aan de zomermaanden, een forse impact
hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de cliënten en bewoners deze
impact ervaren. Inmiddels is het grootste deel van de medewerkers en bewoners
gevaccineerd, waardoor de besmettingsrisico’s aanzienlijk zijn verminderd en we in 2021
weer naar een normalere situatie hopen te kunnen groeien.
Wel is sprake van achterstallig “onderhoud” bij onder meer opleiding van medewerkers,
maar ook de sociale contacten tussen medewerkers onderling en medewerkers, bewoners
en hun verwanten. Hieraan zal de komende tijd extra aandacht worden besteed.
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8. Financieel beleid
8.1 Financieel beleid
Ondanks de impact van corona sluiten wij het jaar af met een positief resultaat van
€ 2.962.361. Dit resultaat is beïnvloed door de verkoop van het pand Zuylenstede. Zonder
de boekwinst zou het resultaat €1.011.000 bedragen. De planning en control cyclus,
waarin de belangrijkste procedures en processen zijn vastgelegd, is in 2020
gecontinueerd. Per kwartaal vindt interne controle plaats op juistheid, volledigheid en
rechtmatigheid van de opbrengsten. Er worden deelwaarnemingen gedaan conform het
interne controleplan. De managementrapportage is in 2020 verder doorontwikkeld. Dit
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere sturing in de bedrijfsvoering.
Tevens is er een forecast model ingevoerd om de sturing op bezetting, personeelsinzet en
ziekteverzuim te ondersteunen.
De managementrapportage wordt iedere maand door de locatiemanagers besproken met
Business control en de Raad van Bestuur. De locatiemanagers voegen hier hun
managementcommentaar aan toe, met daarin de resultaten en verwachtingen en de
maatregelen om risico’s te beperken. Verdere analyses van gegevens levert meer inzicht
en stuurinformatie op voor het integrale management. Tevens wordt door de
locatiemanagers maandelijks de forecast ingevuld.

8.2 Omzet en resultaten
Het resultaat over 2020 bedraagt € 2.962.361. Hiermee is het begrootte resultaat 2020
van € 2.488.292 behaald. Beide zijn beïnvloed door de verkoop van het pand Zuylenstede.
Het genormaliseerde resultaat bedraagt € 981.000. De omzet is met € 2.939.000
gestegen, maar de WLZ-zorg is met € 957.000 gedaald door de leegstand ivm corona. De
stijging van de omzet wordt veroorzaakt door het kwaliteitsbudget, de coronavergoedingen en de zorgbonus. De personele lasten zijn gestegen met € 3.392.000 (mede
door het vacaturetekort en het hoge ziekteverzuim en de zorgbonus), de
afschrijvingskosten zijn gedaald met € 386.000 en de overige bedrijfskosten zijn gedaald
met € 2.111.400 ten opzichte van 2019. Deze daling is veroorzaakt door de boekwinst
ivm verkoop Zuylenstede. De financiële baten en lasten zijn gedaald met € 38.000. Door
deze ontwikkelingen is de resultaatratio gestegen met 5,4%.
Resultaatratio
Resultaatratio

31-12-2020

31-12-2019

(resultaat/totale opbrengsten)
Resultaatratio Totaal

8,0%

2,6%

8.3 Toestand op balansdatum
De materiële vaste activa en financiële vaste activa zijn gedaald met € 8.274.000 ivm
verkoop Zuylenstede en met de reguliere afschrijvingen c.q. aflossingen. De vlottende
activa zijn gestegen met € 5.993.000 door het nog te ontvangen bedrag ivm verkoop
Zuylenstede en een stijging van de liquide middelen ad € 3.606.000. De reserve
aanvaardbare kosten is door het resultaat verbeterd, € 3.402.709 per 31 december 2020.
De voorzieningen zijn € 476.000 gedaald, dit wordt onder andere veroorzaakt door het
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benutten van de voorziening voor langdurig zieken. De kortlopende schulden zijn
gestegen met € 1.011.000.
Solvabiliteit
Solvabiliteit

31-12-2020

X 1.000

31-12-2019

€

€

Eigen vermogen

11.139

8.177

Balans totaal

32.244

34.524

34,6%

23,7%

Solvabiliteit

Kasstromen en financieringsbehoeften: Voor een inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo
boekjaar, is het volgende overzicht samengesteld.
Liquiditeit
Liquiditeit

31-12-2020

X 1.000

31-12-2019
€

€

Liquide middelen

7.717

4.111

Vorderingen op korte termijn

3.955

1.167

Financieringsoverschot/-tekort

-170

401

11.502

5.679

6.444

5.604

5.058

75

Totaal
Schulden op korte termijn
Liquiditeitsoverschot/-tekort

De liquiditeit is in 2020 toegenomen als gevolg van de doorgevoerde herstelmaatregelen
die geleid hebben tot een positief resultaat. De korte termijn vorderingen zijn gestegen
ivm verkoop Zuylenstede en de korte termijn schulden zijn gestegen.
De financieringsbehoefte is in 2020 gelijk gebleven, doch zal in 2021 en 2022 stijgen
omdat het pand in eigendom, gerenoveerd dient te worden en nieuwbouw zal
plaatsvinden om aan de huidige eisen voor goede zorgverlening te kunnen voldoen. Dit is
een lange termijn ontwikkeling waardoor de financieringsbehoefte zal toenemen.
Vermogensratio
Vermogensratio

31-12-2020

31-12-2019

(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten)
Vermogensratio Totaal
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Investeringen materiële vaste activa
In 2020 zijn de volgende investeringen gepleegd in vergelijking met de investeringen van
2019:
Investeringen
Investeringen

2020

2019

€

€

147.811

188.303

0

153.521

Inventarissen

118.220

80.628

Installaties

227.912

71.326

0

147.266

Onderhanden projecten

617.194

103.358

Totaal investeringen

1.111.137

739.402

ICT
Terreinvoorzieningen

Verbouwingen

8.4 Ontwikkelingen in het verslagjaar
Zuylenstede is eind 2020 verkocht en wordt vanaf 2021 gehuurd van de koper. Er zal een
renovatie plaats vinden voor zowel het zorggedeelte als het deel met servicewoningen.
Voor Ewoud zijn plannen in ontwikkeling voor renovatie en nieuwbouw van het
zorggebouw en een deel van de servicewoningen.

8.5 Personeelsbezetting
De personele bezetting is een blijvend aandachtspunt. Door corona is het ziekteverzuim
flink toegenomen en was extra inhuur van uitzendkrachten en ZZP’ers noodzakelijk. De
inhuur van externe medewerkers is dan ook toegenomen met € 721.000. Naast een hoog
ziekteverzuim is de krapte op de arbeidsmarkt de reden voor de inzet externe
medewerkers. In 2020 zijn de kwaliteitsgelden toegekend die een extra impuls van ca.
€ 1 miljoen betekenden. Deze zijn met name gebruikt om kwaliteitsverpleegkundigen aan
te trekken en huiskamers in te zetten voor cliënten Verzorgd Wonen. Daarnaast is er
aandacht voor leren en ontwikkelen, onbegrepen gedrag en het vergroten van
medicatieveiligheid. Aan het eind van het jaar is het personeelsbestand met 13 fte
gestegen, mede door aanvullende inzet van eigen personeel. Aanvullend zijn maatregelen
genomen om het ziekteverzuim terug te dringen.
Om de ontwikkeling van het verzuimcijfer positief te beïnvloeden is in 2020 ingezet op
een pragmatische verzuimaanpak. Met de leidinggevenden is afgesproken om zich
voornamelijk te richten op een mensgerichte, maar wel een zakelijke en doelgerichte
aanpak: met behulp van Synthra (de arbodient) de casussen te objectiveren, door kort op
de bal te zitten, grijs en zwart verzuim aan te pakken en te interveniëren op de
problematiek i.p.v. op de symptomen, heldere vragen te formuleren gericht aan de

Jaardocument 2020 Stichting Vecht en IJssel

-29-

(Praktijkondersteuner) Bedrijfsarts, voortzetten van het driehoeksoverleg en het
herintroduceren van het Arbeidskundig plan (AKP). Daarnaast is ingezet op
kennisoverdracht in het “Eigen Regie Model”, het Poortwachtertraject en de
verzuimapplicatie Symbios.
Omstandigheden voor ontwikkeling van opbrengsten
De cliënten Beschermd Wonen die nu nog uit de WMO bekostigd worden, gaan vanaf
2021 over naar de WLZ. In 2022 wordt het kwaliteitsbudget opgenomen in het WLZ
tarief. De verwachting is dat vanaf 2022 de WLZ-tarieven zullen dalen als gevolg van de
coronacrisis. Daarnaast is de verwachting dat de tarieven NHC/NIC (opgenomen in het
ZZP-tarief) zullen dalen.
Voor de wijkverpleging zijn met veel zorgverzekeraars contracten aangegaan, behalve
met Zilveren Kruis voor Utrecht. In Utrecht werkt Zilveren Kruis met een beperkt aantal
aanbieders. Voor 2020 hebben we met één van deze aanbieders een onderaannemingsovereenkomst gesloten om toch aan cliënten van Zilveren Kruis wijkverpleging te kunnen
aanbieden.

8.6 Begroting 2021 samenvatting
In de begroting 2021 is uitgegaan van een verdere verzwaring van de zorg van de
doelgroepen en uitbreiding van intramurale en extramurale cliënten. De omzet wordt
begroot tot € 37.876.000.
De personele kosten zullen toenemen tot € 24.869.000. Bij het opstellen van de begroting
gingen wij er nog van uit dat de sale en lease back van Zuylenstede begin 2021 zou
plaats vinden. Daardoor dalen de afschrijvingen en financiële baten en lasten en stijgen
de materiële kosten in verband met huur. Begroot resultaat voor 2021 is € 810.000 (excl.
het boekresultaat op de verkoop van Zuylenstede) en ligt daarmee iets onder de realisatie
van 2020.
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1 JAARREKENING
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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-20
€

31-dec-19
€

2
3

20.085.660
485.863
20.571.523

28.344.286
500.928
28.845.214

6
7
9

0
3.954.997
7.717.090
11.672.086

400.987
1.166.957
4.110.724
5.678.668

32.243.609

34.523.882

31-dec-20
€

31-dec-19
€

91
0
3.402.709
7.736.360
11.139.159

91
0
440.347
7.736.360
8.176.797

ACTIVA

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

1.532.370

2.008.896

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

12.957.717

18.734.518

6
13

335.303
6.279.060
6.614.363

0
5.603.671
5.603.671

32.243.609

34.523.882

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring
20/05/2021
afgegeven d.d. ...................
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref.

2020
€

2019
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

16

32.195.662

29.250.782

Subsidies

17

1.256.788

544.923

Overige bedrijfsopbrengsten

18

5.609.192

4.374.775

39.061.642

34.170.480

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

24.662.255

21.270.120

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

2.601.132

2.987.720

Overige bedrijfskosten

23

8.336.325

8.496.003

Som der bedrijfslasten

35.599.712

32.753.843

BEDRIJFSRESULTAAT

3.461.930

1.416.637

-499.569

-537.590

2.962.361

879.047

2020
€

2019
€

2.962.361
2.962.361

879.047
879.047

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds: Reserve aanvaardbare kosten

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring
20/05/2021
afgegeven d.d. ...................
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat excl. boekwinst verkoop ZS
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2020
€

€

3.461.930

20, 21
11

2.601.132
-476.526

1.416.637

2.987.720
-292.723
2.124.606

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

Ontvangen interest
Betaalde interest

-1.750.313

-150.433

6

736.290

-219.981

13

1.064.566

24
24

25.310
-369.963

2
2
3

26.048
-563.638

-1.111.137
770.352
15.065

-537.590
2.788.277

-739.402
5.163
14.327

-325.720

12
12
13

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

-785.766
3.325.868

-344.653
5.292.425

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Kortlopend bankkrediet

-415.353
50.542
5.637.078

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Aflossing leningen u/g

2.694.997

7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9
9

2019
€

0
-1.360.340
0

-719.912

0
-1.574.625
0
-1.360.340

-1.574.625

3.606.365

493.740

4.110.724
7.717.090
3.606.365

3.616.985
4.110.724
493.740

Toelichting:
De toename van de geldmiddelen wordt met name veroorzaakt door de verbeterde kasstroom uit bedrijfsoperaties als gevolg
van een verbetering van het resultaat en een toegenomen werkkapitaal.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
Zorginstelling Vecht en IJssel is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Hof van Transwijk 16,
3526 XB Utrecht en is geregistreerd onder KvK-nummer 51286068.
De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van dienstverlening en zorg aan voornamelijk oudere cliënten.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro, wat
ook de functionele valuta is van Vecht en IJssel. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.
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 opbrengsten en kosten. 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.
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de
realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de
indirecte en directe realiseerbare waarde.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is
van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en
risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of
de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de
winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de
van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op
de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.

Investeringssubsidies
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.
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen
onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden
ten laste gebracht van deze voorziening.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde) op basis van de effectieve
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde
van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.
In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.
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.
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 en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij
betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het
opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

39

Stichting Vecht en IJssel

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Pensioenen
Stichting Vecht en IJssel heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vecht en
IJssel. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Vecht en IJssel betaalt hiervoor premies waarvan de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2020 bedroeg de dekkingsgraad
91%.Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld
voor De Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo
2027.
Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is
bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie
waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de
wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van
ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat
het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen
(door bijvoorbeeld later te indexeren).
Volgens de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december
2020 lager zou zijn dan 104,3%. In verband met de coronacrisis is deze norm verlaagd tot 90%. Aan deze norm
wordt op 31 december 2020 voldoaan.
PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Vecht en
IJssel 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. Vecht en IJssel heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen
als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

2. Materiële vaste activa
31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

17.479.810
1.211.855
1.354.757
39.238

24.309.361
2.342.283
1.589.284
103.358

Totaal materiële vaste activa

20.085.660

28.344.286

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

28.344.286
1.111.137
0
2.601.132
0
0
0
6.768.631

30.597.767
739.402
0
2.987.720
0
0
0
5.163

Boekwaarde per 31 december

20.085.660

28.344.286

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 1.6.
De locatie Zuylenstede is eind 2020 verkocht en zal vanaf 2021 worden gehuurd.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht
van de langlopende leningen in onderdeel 1.7.
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Verstrekte leningen

485.863

500.928

Totaal financiële vaste activa

485.863

500.928

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Boekwaarde per 1 januari
Aflossing leningen

500.928
-15.065

515.255
-14.327

Boekwaarde per 31 december

485.863

500.928

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 1.6.
Er zijn geen zekerheden ontvangen voor deze lening.
Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 15.842 een looptijd korter dan 1 jaar.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ
2019
€

2020
€

totaal
€

400.987

0

400.987

310.455
-711.442
-400.987

-353.305
18.002
0
-335.303

-353.305
328.457
-711.442
-736.290

Saldo per 31 december

0

-335.303

-335.303

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

a

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

31-dec-20
€

31-dec-19
€

0
335.303
-335.303

400.987
0
400.987

31-dec-20
€

31-dec-19
€

29.350.053
29.703.358

26.600.551
26.199.564
0
400.987

-353.305

Toelichting:
De schulden uit hoofde van het financieringstekort bestaat voor het grootste deel uit teveel ontvangen corona compensatie en voor
teveel ontvangen kwaliteitsbudget.
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ACTIVA
7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Vooruitbetaalde kosten
Verkoop Zuylenstede
Te ontvangen corona-compensatie
Overlopende activa

252.992
87.000
131.999
2.989.448
11.075
482.483

317.184
430.000
123.088
0
0
296.685

Totaal debiteuren en overige vorderingen

3.954.997

1.166.957

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 145.516 (2019: € 147.220).
Eind 2020 is Zuylenstede verkocht en begin 2021 is dit bedrag ontvangen.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Bankrekeningen
Kassen

7.717.090
0

4.110.724
0

Totaal liquide middelen

7.717.090

4.110.724

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen: Reserve aanvaardbare kosten
Algemene en overige reserves

91
0
3.402.709
7.736.360

91
0
440.347
7.736.360

11.139.159

8.176.797

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

PASSIVA
10. Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen
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Kapitaal
Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

Kapitaal

91

0

0

91

Totaal kapitaal

91

0

0

91

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

0

0

0

0

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten

440.347

2.962.361

0

3.402.709

Totaal bestemmingsfondsen

440.347

2.962.361

0

3.402.709

Saldo per
1-jan-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2020
€

Algemene reserves:
Algemene reserve wonen
Overige reserves:

7.736.360

0

0

7.736.360

Totaal algemene en overige reserves

7.736.360

0

0

7.736.360

Saldo per
1-jan-2020
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2020
€

794.518
128.327
545.000
541.050

67.447
26.831
-125.090
0

149.045
12.797
99.910
183.962

0
0
0
0

712.920
142.362
320.000
357.088

2.008.896

-30.812

445.715

0

1.532.370

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Totaal bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen.

11. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

- groot onderhoud
- jubileumverplichtingen
- langdurig zieken
- verlieslatend contract
Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2020
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

550.000
982.370
271.079
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Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening groot onderhoud betreft zowel de intramurale gebouwen als servicewoningen.
Jubileumverplichtingen, deze is berekend op basis van het aantal dienst jaren van het personeel dat per 31-12-2020 in dienst is.
De voorziening langdurig zieken betreft zowel transitievergoedingen voor medewerkers die twee jaar ziek zijn alsmede een reservering
voor toekomstige loondoorbetalingen en transitievergoedingen voor langdurig zieken.
De voorziening verlieslatend contract is gevormd ter dekking van het tekort van het saldo van huurlasten en opbrengsten van de
normatieve huisvestingscomponent.

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

31-dec-20
€

31-dec-19
€

12.204.776
752.941

18.734.518
0

12.957.717

18.734.518

2020
€

2019
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

20.214.858
0
7.219.712

21.789.483
0
1.574.625

Stand per 31 december

12.995.145

20.214.858

790.369

1.480.339

12.204.776

18.734.518

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

Nog niet gerealiseerd resultaat boekwinst

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

790.369
12.204.776
7.493.479

1.480.339
18.734.518
10.817.065

47.059
752.941
517.646

0
0
0

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij BNG Bank N.V. en ABN AMRO Bank zijn opgenomen in het Overzicht
leningen onderdeel 5.1.8. Er wordt voldaan aan de overeengekomen convenanten met de banken.
Bij de verkoop van het pand van de locatie Zuylenstede is er sprake van een nog niet gerealiseerd resultaat boekwinst, deze is
opgenomen voor totaal € 800.000.
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PASSIVA
13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-20
€

31-dec-19
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Nog te besteden/ terug te betalen corona-compensatie
Vooruitontvangen opbrengsten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te betalen kosten
Nog te betalen eindheffing zorgbonus
Verhuis- en renovatiekosten Zuylenstede
Kortlopend deel overige schulden
Nog af te dragen omzetbelasting

77.674
1.544.614
790.369
428.459
122.151
120.808
116.856
1.238
709.418
944.508
713.482
409.650
250.000
47.059
2.775

106.637
1.168.940
1.480.339
407.639
114.872
137.782
0
36.669
659.893
812.351
675.423
0
0
0
3.126

Totaal overige kortlopende schulden

6.279.060

5.603.671

Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN AMRO Bank bedraagt per 31 december 2020 EUR 1 miljoen (2019: EUR 1 miljoen) en de
rente EURIBOR plus 1,15%.
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en luiden als
volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; Jan van der Heydenweg 2 en 2a te IJsselstein
• pandrecht op de vorderingen en bedrijfsinventaris

14. Financiële instrumenten
Algemeen
Vecht en IJssel maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling kunnen
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. De instelling handelt in
overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen niet in financiële derivaten.
Kredietrisico
De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De kredietrisico’s zijn
beperkt.
Renterisico
Het renterisico voor Vecht en IJssel is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans opgenomen verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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15.a. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:
Onroerende zaak

Jaarhuursom
2020

Omvang
verplichting
komende 5 jaar

Omvang
verplichting
resterende jaren

Einddatum
huurcontract

Mitros, locatie Lieven de Key
Bo-ex, locatie Transwijk
Estea, locatie Zuylenstede
Totaal

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

5-6-2028
4-10-2045
31-12-2038

570.576
1.258.651
1.829.227

2.948.418
6.523.459
6.390.560
15.862.437

1.484.757
35.132.287
17.927.167
54.544.211

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational leae en zijn om die reden
niet in de balans opgenomen.
Overige verplichtingen
De overige met derden aangegane meerjarige verplichtingen van onroerende zaken betreffen:
Omschrijving

Verplichting
2020

Omvang
verplichting
komende 5 jaar

Omvang
verplichting
resterende jaren

Einddatum
contract

Erfpacht gemeente Utrecht

€
€
€

€
€
€

€
€
€

31-12-2020

Totaal

3.100
3.100

-

-

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële
nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Vecht en IJssel heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting
gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe
controles.
Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze
onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en lokale
richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan
worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld kan worden. Deze bijstellingen zullen dan in
het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.
Vecht en IJssel verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de coronacompensatie
overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

15.b. Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
Macrobeheersinstrument opbrengsten zorgprestaties zorgverzekeringswet
Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde opbrengsten uit
hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgverzekeringswet een terugbetalingsverplichting wordt opgelegd in latere jaren ingeval
achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-omzetgrenzen worden overschreden.
Vecht en IJssel is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit macrobeheersinstrumenten
voortkomende verplichtingen en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot uitdrukking gebracht in de balans
per 31 december 2020.
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1.6.b. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

49.287.236
0
24.977.875

8.001.655
0
5.659.372

7.130.964
0
5.541.680

103.358
0
0

64.523.213
0
36.178.927

Boekwaarde per 1 januari 2020

24.309.361

2.342.283

1.589.284

103.358

28.344.286

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

0
0
1.816.598
0
0

227.912
0
305.635
0
0

266.031
0
478.899
0
0

617.194
0
0
0
0

1.111.137
0
2.601.132
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9.403.700
0
4.390.747
5.012.953

1.946.871
0
894.166
1.052.705

108.295
0
86.636
21.659

681.314
0
0
681.314

12.140.180
0
5.371.549
6.768.631

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-6.829.551

-1.130.428

-234.527

-64.120

-8.258.626

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

39.883.536
0
22.403.726

6.282.696
0
5.070.841

7.288.700
0
5.933.943

39.238
0
0

53.494.170
0
33.408.510

Boekwaarde per 31 december 2020

17.479.810

1.211.855

1.354.757

39.238

20.085.660

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Afschrijvingspercentage

0% - 5%

5% - 10%

10% - 20%

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

0%
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1.6.c. MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen
op
participanten
en op
Vorderingen op
maatschappij
overige
en waarin
verbonden
wordt
Overige
maatschappijen
deelgenomen effecten
€
€

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€

Deelnemingen
in overige
verbonden
maatschappijen
€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Ontvangen dividend / aflossing leningen

0
0

0
0

0
0

0
0

Boekwaarde per 31 december 2020

0

0

0

0

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€
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€

Vordering op
grond van
compensatie
regeling
€

Overige
vorderingen
€

Totaal
€

0
0

0
0

0
0

500.928
-15.065

500.928
-15.065

0

0

0

485.863

485.863
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1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2020

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€

Werkelijkerente

Restschuld
Nieuwe
Einde rente31 december leningen in
vast periode
2019
2020
€

%

€

Aflossing
in 2020

Restschuld
31 december
2020

€

€

Resterende
looptijd in Aflos-singsjaren eind
wijze
2020

Restschuld
over 5 jaar
€

Aflossing
2021
€

31-mrt-21
15-okt-37
2-jan-21
15-aug-20

2.108.253
577.736
199.663
160.808

0
0
0
0

124.000
28.470
16.639
160.808

1.984.253
549.267
183.025
0

0
400.870
99.832
0

17
17
11
0

Annuïteiten
Annuïteiten
Lineair
Lineair

2,90%

1-jul-21

1.588.231

0

1.588.231

0

0

0

Lineair

0

geldlening

4,55%

1-nov-21

1.883.755

0

1.883.755

0

0

20

Lineair

0

20

geldlening

4,05%

4-feb-20

27.721

0

27.721

0

0

0

lineair

0

1.117.845

25

geldlening

3,50%

1-feb-23

547.716

0

547.716

0

0

8

Annuïteit

0

15-feb-07

1.400.000

20

geldlening

2,95%

28-feb-27

507.500

0

507.500

0

0

7

Lineair

0

29-nov-07
2-sep-13

1.600.000
2.000.000

20
10

geldlening
geldlening

2,68%
3,85%

1-jul-21
2-sep-23

640.000
1.583.333

0
0

640.000
33.333

0
1.550.000

0
1.183.333

7
3

Lineair
Lineair

0
66.667

BNG
BNG

1-jan-99
1-jan-99

1.860.499
1.494.670

31
26

Onderhandse
Onderhandse

0,90%
5,25%

1-jun-30
1-mei-26

982.197
600.917

0
0

85.345
73.245

896.853
527.672

458.469
99.566

10
6

Annuïteiten
Annuïteiten

BNG

4-feb-00

1.094.891

20

geldlening

4,05%

4-feb-20

13.686

0

13.686

0

0

0

lineair

BNG

1-feb-00

1.724.365

30

geldlening

3,17%

1-feb-30

589.075

0

589.075

0

0

10

Lineair

BNG
ABN AMRO
BNG
Totaal

1-feb-06
2-sep-13
1-feb-15

1.171.273
4.000.000
5.447.638

25
10
20

geldlening
geldlening
geldlening

3,50%
3,85%
1,19%

30-apr-28
2-sep-23
1-feb-35

578.890
3.166.667
4.458.708
20.214.858

0
0
0
0

578.890
66.667
254.631
7.219.712

0
3.100.000
4.204.077
12.995.146

0
2.366.667
2.884.742
7.493.479

8
3
15

Annuiteit
Lineair
Annuïteiten

BNG
BNG
BNG
BNG

2-feb-97
15-okt-97
2-jan-01
15-aug-04

3.191.890
860.367
499.158
2.572.934

20
40
30
16

Onderhandse lening0,25%
n.b.
1,39%
n.b.
3,85%
geldlening
1,11%

BNG

5-nov-99

3.176.462

40

geldlening

BNG

4-feb-00

3.720.998

40

BNG

4-feb-00

2.217.705

BNG

1-feb-06

BNG
BNG
ABN AMRO

50

Gestelde zekerheden

124.000
28.866
16.639
0

Garantie Gemeente IJsselstein
Garantie Gemeente IJsselstein
Garantie Gemeente IJsselstein
Borgstelling Gemeente Utrecht
Positieve / negatieve pledge en pari
passu verklaring
Positieve / negatieve pledge en pari
passu verklaring
Positieve / negatieve pledge en pari
passu verklaring
Positieve / negatieve pledge en pari
passu verklaring
Positieve / negatieve pledge en pari
passu verklaring
Positieve / negatieve pledge en pari
passu verklaring
Hypotheek

86.113 Garantie Gemeente IJsselstein
77.090 Garantie Gemeente IJsselstein
Positieve / negatieve pledge en pari
0 passu verklaring
Positieve / negatieve pledge en pari
0 passu verklaring
Positieve / negatieve pledge en pari
0 passu verklaring
133.333 Hypotheek
257.661 Garantie Gemeente IJsselstein
790.369
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BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2020
€

2019
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
Opbrengsten Wmo
Zorg-gerelateerde corona-compensatie
Overige zorgprestaties

1.230.151
26.966.128
2.075.573
890.300
764.564
268.946

1.326.417
26.008.905
761.525
892.392
0
261.544

Totaal

32.195.662

29.250.782

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In de opbrengst kwaliteitsbudget 2020 is een nagekomen bate ad € 310.000 opgenomen.
In de opbrengsten zijn vergoedingen meegenomen voor omzetderving en meerkosten in verband met het corona-virus.

17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

1.210
922.650
200.789
105.731
34.290
-7.882

0
0
145.196
273.859
56.852
69.016

1.256.788

544.923

Subsidies Zvw-zorg
Subsidie zorgbonus
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten, gemeente Utrecht dagondersteuning
Overige subsidies
Totaal

Toelichting:
De ontvangen vergoeding voor het uitbetalen van de zorgbonus is opgenomen onder de subsidies.

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Overige opbrengsten:
- Verhuuropbrengsten
- Verkoop Zuylenstede
- Project digitale vaardigheden
- Opbrengsten servicekosten
- Opbrengsten horecavoorzieningen
- Opbrengsten andere dienstverlening aan cliënten
- Opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten
- Opbrengsten diensten aan andere organisaties

2.648.158
1.951.721
142.755
380.594
119.593
245.129
106.560
14.682

2.866.764
0
171.202
480.035
417.313
299.510
117.563
22.388

Totaal

5.609.192

4.374.775

Toelichting:
De verkoop van Zuylenstede heeft een boekwinst opgeleverd.
Door het tijdelijk sluiten van de restaurants in verband met het corona-virus zijn de opbrengsten horecavoorzieningen
gedaald t.o.v. 2019.
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LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- Opleidingskosten
- Reis- en verblijfkosten
- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing
- Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst:
- Kosten uitzendkrachten/ZZP-ers
- Kosten inzet externe specialisten
- Kosten onderaannemers
- Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst
- Overig personeel niet in loondienst

14.805.294
2.467.805
1.173.345

13.633.280
2.259.981
1.112.262

317.462
117.734
898.400
486.278
20.266.317

244.940
110.404
0
491.708
17.852.575

2.636.144
1.558.716
137.126
26.250
37.702

1.914.728
1.418.242
49.293
0
35.282

Totaal personeelskosten

24.662.255

21.270.120

333

317

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting:

Door de stijging van het gemiddeld aantal fte's, het ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt zijn zowel de kosten van de
medewerkers in dienst toegenomen als de kosten van het personeel niet in loondienst.
In de personeelskosten zijn de kosten opgenomen van de zorgbonus.
Voor de bepaling van de toekenning van de zorgbonus is een afgewogen beslissing genomen.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

2.601.132

2.987.720

Totaal afschrijvingen

2.601.132

2.987.720

2020
€

2019
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoudskosten
Energiekosten
Huur en leasing
Boekwinst/boekverlies vaste activa
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.709.810
1.791.943
1.125.191
861.453
784.298
2.128.172
105.386
-169.928

1.882.506
1.866.614
734.678
1.088.923
829.848
1.985.658
138.650
-30.873

Totaal overige bedrijfskosten

8.336.325

8.496.003

Toelichting:

23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In de patiënt en bewonersgebonden kosten is voor € 226.000 kosten opgenomen die betrekking hebben op het corona-virus.
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24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2019
€

Rentebaten

-25.310

-26.048

Subtotaal financiële baten

-25.310

-26.048

Rentelasten

524.879

563.638

Subtotaal financiële lasten

524.879

563.638

Totaal financiële baten en lasten

499.569

537.590

Toelichting:

25. Bijzondere posten in het resultaat
De aard en omvang van de in het resultaat verwerkte posten, en de wijze waarop deze zijn verwerkt, is als volgt:
- verkoop Zuylenstede, bruto boekwinst € 1.951.721.

26. Honoraria accountant

2020
€

2019
€

43.180
16.889
11.619
19.365

44.926
12.578
23.588
0
0
81.092

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle (of beoordeling) van de jaarrekening
Controle en/of overeengekomen specifieke werkzaamheden andere verantwoordingen
Fiscale advisering
Andere werkzaamheden zoals risico analyse en onderzoek IT

Totaal honoraria accountant

91.053

Toelichting:
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar
2020 (2019) zijn verricht.
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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 2020 is als volgt:
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
D.B. van VeenGroot
1
2
3
4
5
6

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

P. A. van
Wingaarden

Bestuurder
1-okt-16
heden
Ja
100%
140.770

Bestuurder
26-jun-17
heden
Nee
100%
155.124

11.730

0

8 Totaal bezoldiging

152.500

155.124

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

163.000

163.000

Ja
100%
123.510

Ja
100%
140.110

11.490

0

5 Totaal bezoldiging

135.000

140.110

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

157.000

157.000

Vergelijkende cijfers 2019
1 (Fictieve) dienstbetrekking?
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
4
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Toezichthoudende topfunctionarissen
H. Woertman
Voorzitter RvT
1-jul-18
heden

Vice-voorzitter RvT
30-jan-14
heden

N.W.C. Michon van Tuel
Lid RvT
1-jun-19
heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

19.560

13.040

13.040

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

24.450

16.300

16.300

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

16.200

10.800

6.300

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

23.550

15.700

9.205

1 Functie (functienaam)
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

M.P. Mes

Vergelijkende cijfers 2019

B.J.M. Frederiks
1 Functie (functienaam)
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

R. Baumgarten

Lid RvT
1-okt-15
heden

Lid RvT
1-okt-15
heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

13.040

13.040

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

16.300

16.300

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

10.800

10.800

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

15.700

15.700

Vergelijkende cijfers 2019

Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan
Stichting Vecht en IJssel een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft III,
met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van
€ 163.000. Dit maximum wordt
niet overschreden door de Raad van Bestuur.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 24.450 en voor de
overige leden van de Raad van Toezicht € 16.300. Deze maxima worden niet overschreden.
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VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring
20/05/2021
afgegeven d.d. ...................
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 20 mei 2021.
De raad van toezicht van de Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 20 mei 2021.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Dhr. P.A. van Wingaarden
Bestuurder

20-5-2021

Mevr. D. D. Santen
Bestuurder

20-5-2021

Dhr. H. Woertman
Raad van Toezicht, voorzitter

20-5-2021

Dhr. M.P. Mes
Raad van Toezicht

20-5-2021

Mevr. B.J.M. Frederiks
Raad van Toezicht

20-5-2021

Dhr. R. Baumgarten
Raad van Toezicht

20-5-2021

Mevr. N.W.C. Michon
Raad van Toezicht

20-5-2021

56

Stichting Vecht en IJssel

2 OVERIGE GEGEVENS
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2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
De resultaatbestemming is statutair niet vastgelegd omdat dit bij een stichting niet wettelijk vereist is.

2.2 Nevenvestigingen
Stichting Vecht en IJssel heeft geen nevenvestigingen.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020
Versie: 0.11, d.d. 23 oktober 2020

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Stichting Vecht en IJssel
Utrecht
51286068

Considerans
In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve
financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende
het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de
behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Bestuursreflectie
Het Corona-virus ging helaas ook niet onopgemerkt voor bij aan Vecht en IJssel in 2020. De gevolgen van de uitbraken op een aantal locaties waren groot. Hierdoor zijn helaas cliënten overleden,
medewerkers ziek geworden en is de bezetting van onze huizen tijdelijk teruggelopen. Door instelling van een Corona-crisisteam, wekelijkse Corona-communicatie en draaiboeken per locatie met
opschalingsvarianten en de ondersteuning van een ieder hebben we de crisis het hoofd kunnen bieden. De financiële impact van de teruggelopen bezetting was groot. Helaas kon de omzetderving
grotendeels niet worden gecompenseerd via de compensatie-regelingen. Verwezen wordt verder naar het bestuursverslag voor een nadere toelichting.
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Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

€
€
€

Wlz
118.480 €
557.839
346.933 €

Zvw
96.611 €

Wmo
43.688

12.401 €

8.703

€

1.023.252 €

109.012 €

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020** €

267.964 €

2.313 €

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020

€

755.288 €

106.699 €

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2020
- begroting 2020
- jaarrekening 2019

€
€
€

29.678.509 €
27.712.166 €
26.770.430 €

1.336.850 €
1.406.390 €
1.326.417 €

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie
Compensatie personele meerkosten corona
Compensatie materiële meerkosten corona
Corona-compensatie uit hoofde van NOW*
Overige corona-compensatie
Totaal toegekende corona-compensatie

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie
2020 in opbrengsten 2020

2,54%

7,98%

52.391 €

Fz

Jw

-

€

Overig

-

€

-

31.334
21.057 €

-

€

-

911.357
960.593
892.392
2,31%

#DEEL/0!

#DEEL/0!

€
€
€
€
€
€

Totaal
258.779
557.839
368.037
1.184.655

€

301.611

€

-

€

883.044

€
€
€

5.183.205 €
4.399.799 €
5.181.241 €

37.109.921
34.478.948
34.170.480

0,00%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020
Omdat bij het opmaken van de jaarrekening niet bekend is of alle financiers de ingediende corona-compensatie volledig gaan vergoeden, hebben wij alle opbrengsten niet volledig meegenomen.
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2,38%

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020
Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening
begroting 2020
jaarrekening
2020
2019
€
2.962.361 €
2.488.292 €
879.047
7,98%
7,22%
2,57%
n.v.t.
0,77%
5,41%

Resultaat boekjaar
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020)
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019

Verloop resultaat(ratio)
€3.500.000

0,1

€3.000.000

0,08

€2.500.000
€2.000.000

0,06

€1.500.000

0,04

€1.000.000

0,02

€500.000
€-

0
jaarrekening 2020

begroting 2020
Resultaat boekjaar

jaarrekening 2019

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020)

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio
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Ondertekening en waarmerking
Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste
weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.
Ondertekening door het bestuur
Plaats en datum

Utrecht, 20 mei 2021

Waarmerk accountant ter identificatie

Naam en ondertekening bestuurder 1

P.A. van Wingaarden

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Naam en ondertekening bestuurder 2

Behorend bij verklaring

D.D. Santen

20/05/2021
afgegeven d.d. ...................

Naam en ondertekening bestuurder 3
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Nr. 703
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Vecht en IJssel

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vecht en IJssel te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vecht en IJssel op 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de resultatenrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vecht en IJssel zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving andere informatie, die
bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens;
• de bijlage corona-compensatie 2020.

2

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, de bijlage coronacompensatie 2020 en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
•

•

•
•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 20 mei 2021

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
ing. J.L. Wisse RA

