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1. Voorwoord en uitgangspunten
Het jaar 2015 is voor Saffier De Residentiegroep, evenals voor vele collega-instellingen, een
roerig jaar geweest. Meer dan verwacht hebben de veranderingen die door de overheid in
2015 in de ouderenzorg zijn geïntroduceerd ook Saffier De Residentie beroerd. Dit document
doet daarvan aan de lezer uitgebreid verslag.
In het verslagjaar heeft de uitrol van de zogenaamde “lerende evaluatie” verder vorm
gekregen. Dit project, geënt op de visie en strategie van onze organisatie, is gestart in 2014
als gezamenlijk project met VWS en CZ-zorgverzekeringen. De scheiding en onderscheiding
van woon- zorg- en behandelfuncties wordt hierbij in de praktijk uitgevoerd in een regulier
verpleeghuis met een hoge zorgvraag (ZZP6 en ZZP7). Hierbij wordt de huisarts de
behandelaar en de behandeling en het inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde
vindt plaats via de ZVW en de eerste lijn. Al lerende vinden steeds bijstellingen plaats en
wordt informatie verkregen wat dit betekent voor de aanpassingen in wet- en regelgeving.
In 2015 is dit project ook opgenomen in het “Waardigheid en Trots” programma van VWS
waarbij de benodigde regelruimte gefaciliteerd wordt door zogenaamde AMVB’s (Algemene
Maatregel van Bestuur).
Het succes van deze projecten draagt ook verder dan alleen de direct betrokken
medewerkers en cliënten: de visie van waaruit wij in deze vernieuwende projecten naar de
zorg en het leven van onze kwetsbare cliënten kijken en handelen, vindt maatschappelijk
steeds meer weerklank. Het rapport “Ruimte scheppen voor welbevinden” dat onze
brancheorganisatie Actiz in mei 2015 uitbracht, getuigt hiervan. Dat rapport was tevens
een oproep aan beleidsmakers om het welbevinden van de cliënt als nieuwe focus in de
regelgeving te verankeren.
Ondanks onze ervaring met vernieuwing is de organisatie ook pijnlijk geconfronteerd met de
veel snellere terugloop van intramurale bezetting dan verwacht en daarmee achterblijvende
opbrengsten ten opzichte van de kosten. Dit heeft tot een negatief exploitatieresultaat
geleid. Nadrukkelijk is duidelijk geworden dat het goed op orde hebben van de basis een
absolute noodzaak is om de strategie en ambitieuze doelen van Saffier De Residentie
ook daadwerkelijk te realiseren. De veranderende tijdgeest en de snelle wisselingen in
het zorglandschap vragen een organisatie die in staat is mee te ademen op deze snel
fluctuerende markt. Dit alles vraagt veel van medewerkers en van de organisatie die daarbij
ook nog geconfronteerd worden met steeds verder door de overheid ingezette wijzigingen
die leiden tot nog verder afnemende financiële middelen.
Aangezien de verwachting is dat de ingezette krimp en de snelle wisselingen in de markt
de komende jaren zullen doorgaan, heeft de Raad van Bestuur in december 2015 een
zogenaamd Turn Around programma op doen stellen dat in 2016 zijn beslag zal krijgen.
Door middel van dit programma zal de organisatie de benodigde aanpassingen in de
organisatie uitvoeren waarmee zij in staat zal zijn om haar strategie en doelstellingen voor
de komende jaren ook daadwerkelijk te gaan bereiken.
Was 2015 voor de medewerkers al geen eenvoudig jaar ook 2016 zal gekenmerkt worden
door een verdere krimp in formatie. Dankzij de gezonde financiële basis die is opgebouwd
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in de afgelopen jaren, is de organisatie in staat om het programma van Turn Around op een
verantwoorde wijze uit te voeren met optimale aandacht voor onze medewerkers. Immers
dankzij hen kunnen wij onze opdracht om de meest kwetsbaren in onze samenleving zo
veel mogelijk kwaliteit van leven te bieden, uitvoeren.
Dank voor deze grote inzet is hier dan ook zeker op zijn plaats. Samen gaan we deze
spannende en inspirerende route aan.
Roland de Wolf
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2. Profiel van Saffier De Residentiegroep
Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de
cliënt voorop staat. Saffier De Residentie is er voor kwetsbare groepen en richt zich op
kleinschalig wonen, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van cliënten. Ook in een sterk
veranderende omgeving wordt kwaliteit en continuïteit geboden. Vernieuwing van zorg en
onderscheidend vermogen zijn daarbij noodzakelijk, zoals in de Lerende Evaluatie in onze
organisatie wordt toegepast.
Een breed pakket van diensten staat de cliënt ter beschikking en is aanvullend op elkaar.
De cliënt kan daardoor wonen op de locatie en profiteert van de gecombineerde kennis en
mogelijkheden van de hele organisatie.
We doen dit alles met respect voor menselijke waarden en religieuze overtuiging.

2.1 AL GEMENE G EG EVENS
Van Saffier De Residentiegroep maken de volgende locaties deel uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revalidatie- en verpleegcentrum Mechropa, geriatrische revalidatiezorg;
Woon- en behandelcentrum Nolenshaghe, somatiek en geriatrische revalidatiezorg;
Woon- en behandelcentrum De Lozerhof, psycho-geriatrie;
Woon- en expertisecentrum Domus Nostra, Korsakov;
Woonzorgcentrum Huize Royal, aan- en inleunwoningen;
Royal Rustique, verpleeghuiszorg waarbij wonen en zorg zijn gescheiden;
Maison Gaspard de Coligny, woonzorgcentrum en zorggarantiewoningen;
WoonZorgPark Loosduinen, woonzorgcentrum, aanleunwoningen en serviceflats;
WoonZorgPark Swaenesteyn, woonzorgcentrum en aanleunwoningen;
WoonZorgPark Swaenehove, woonzorgcentrum en kortverblijf;
Swaenestate, wissellocatie tot medio 2015.

Tabel 2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam instelling
Rechtsvorm
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
NZa
Nummer Kamer van Koophandel
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Saffier De Residentiegroep
Stichting
Rusthoekstraat 38
2584 CV
Den Haag
070-449 3000
300-1291 (2011)

27248096

E-mailadres

info@saffierderesidentie.nl

Internetpagina

www.saffierderesidentie.nl
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2. 2 ST R UC TUUR VAN SAF FIER DE RES I DEN T I EG RO EP
De structuur van Saffier De Residentiegroep is als volgt vormgegeven:
Juridische structuur
Stichting Saffier De Residentiegroep vormt een samenwerkingsverband met Stichting
Zorginstelling Saffier De Residentie.
De stichting Saffier De Residentiegroep heeft ten doel Stichting Zorginstelling Saffier De
Residentie in haar doelstelling te ondersteunen.
Saffier De Residentiegroep exploiteert onder meer de maaltijden die aan derden worden
geleverd, de Wel Thuis abonnementen, de mogelijkheden tot tijdelijk verblijf in de locaties,
alsmede de aan- en inleun- en de zorggarantiewoningen en beheert de gebouwen.
Saffier De Residentiegroep heeft al het personeel in dienst, is eigenaar van al het onroerend
goed, beheert de gebouwen en levert ruimtes, personeel en bedrijfsmiddelen ten behoeve
van de exploitatie van Stichting Zorginstelling Saffier De Residentie.
Stichting Zorginstelling Saffier De Residentie is de toegelaten instelling zoals in de Wet
Toelating Zorginstellingen is geformuleerd en is in bezit van alle voor de V.V.T.-sector
geldende toelatingen en beschikkingen.
De zorginstelling is in 2015 verantwoordelijk voor de wonen, zorg en behandeling vanuit
de Wet langdurig wonen, behandeling gefinancierd vanuit de basisverzekering en de
zorg geleverd vanuit de WMO. Dit vanuit de locaties De Lozerhof, Nolenshaghe, Domus
Nostra, Mechropa, WoonZorgPark Loosduinen, WoonZorgPark Swaenesteyn, WoonZorgPark
Swaenehove, Swaenestate, Maison Gaspard de Coligny en Huize Royal.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Saffier De Residentiegroep en de
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Zorginstelling Saffier De Residentie
worden gevormd door dezelfde personen. In dit verslag spreken we verder over Saffier De
Residentiegroep voor het totaal.
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van Saffier De Residentiegroep is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
- Een platte organisatie met korte lijnen;
- Een compact centraal ondersteunend apparaat;
- Elke locatie heeft zijn eigen identiteit en is op basis van die identiteit en “couleur locale”
georganiseerd binnen het grotere geheel van de totale organisatie;
- In budgetomvang zoveel mogelijk gelijkwaardige werkeenheden (locaties);
- Zoveel mogelijk “handen aan het bed”, dus nadruk op de directe cliëntenzorg.
Samengevat betekenen de bovenstaande uitgangspunten dat het primaire proces leidend
is voor de organisatieopbouw. Daarom is er ook voor gekozen om in het organogram de
werkeenheden (locaties en dienst behandeling & begeleiding) bovenaan te zetten. Hier
ontleent de organisatie immers haar bestaansrecht aan. Ondersteunend aan de direct en
indirect cliëntgebonden diensten is een aantal ondersteunende diensten. De cliëntgebonden
eenheden worden aangestuurd door een locatiemanager en voor de dienst Behandeling
& Begeleiding door de manager B&B. Uitgangspunt hierbij is dat de werkeenheden een
budgettair zoveel mogelijk gelijke omvang hebben.
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Verder zijn er de volgende centrale diensten:
- Personeel, Organisatie & Opleidingen
- Finance & Control
- Facilitaire dienst
- Inkoop
- Innovatie & Kwaliteit
- Marketing & Communicatie
In het organogram vindt u de schematische weergave van de structuur. Zie ook hoofdstuk
3.2.4 waarin de visie op besturen nader wordt toegelicht.

De Lozerhof

Domus Nostra

Nolenshaghe

Mechropa

Huize Royal
Gaspard de Coligny
Swaenestate

Facilitaire dienst

Financiën & Control
Informatie

Personeel en
Opleidingen

Marketing &
Communicatie

Loosduinen
Swaenesteyn
Swaenehove

Behandeldienst &
1e lijn praktijken

Ondernemingsraad

Stafbureau

Centrale cliëntenraad

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Toezicht
Uit voorgaand organogram zal duidelijk zijn dat het toezicht wordt gevormd door de Raad
van Toezicht. In het Reglement Raad van Bestuur zijn hiertoe de doelen van het besturen
van de organisatie en de verantwoording hierover aan de Raad van Toezicht vastgelegd.
Ook de werkwijze is vastgelegd in dit reglement. De Raad van Bestuur legt rechtstreeks
verantwoording af aan de Raad van Toezicht, zowel tezamen als individueel over de
doelenrealisatie en het ontwikkelde en gevoerde beleid en strategie en bedrijfsvoering van
Saffier De Residentiegroep.
Toelatingen
De zorginstelling Saffier De Residentie beschikt over alle voor de VVT-sector geldende
toelatingen. Bovendien beschikt Saffier De Residentiegroep over een toelating voor
dieetadvisering en voor huisartsenzorg.
Medezeggenschapstructuur
De medezeggenschap voor cliënten wordt uitgeoefend conform de Wet Medezeggenschap
Cliënten in Zorginstellingen. De locaties die tot Saffier De Residentiegroep behoren hebben
ieder een eigen lokale cliëntenraad.
Jaarverslag 2015
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De cliëntenraden hebben ieder een vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad van
Saffier De Residentiegroep. De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De
bestuurders voeren het overleg met de CCR. De locatiemanager voert het overleg met de
lokale cliëntenraad.
De CCR adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van beleidsontwikkelingen, -plannen
en –beslissingen die voor de hele groep gelden. De lokale raden houden zich bezig met de
locatie gebonden ontwikkelingen en voornemens.
Wat betreft de medezeggenschap voor medewerkers is er één ondernemingsraad voor alle
locaties met een brede vertegenwoordiging uit de locaties en diensten. De bestuurders
voeren maandelijks het formele overleg met de OR in het kader van de WOR. De OR
adviseert de Raad van Bestuur niet alleen over organisatievraagstukken en wijzigingen in
personeelsregelingen, maar ook over beleidsontwikkelingen, -plannen en –beslissingen die
voor de hele organisatie gelden.
De CCR en de OR worden elk ondersteund door een ambtelijk secretaris.

2.3 KE R NG EG EVENS
Een breed pakket van diensten staat cliënten ter beschikking. Zowel vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz), als via de zorgverzekeringswet, WMO en particulier gefinancierd.
De activiteiten vanuit de Wlz zijn ondergebracht in de Zorginstelling Saffier De Residentie,
terwijl de overige activiteiten een plek hebben binnen Saffier De Residentiegroep.
2.3.1 Kernactiviteiten
De kernactiviteiten zijn gericht op wonen, welzijn en zorg voor zowel de cliënten die in onze
locaties wonen als wijkbewoners rond de diverse locaties.
Wet Langdurige Zorg (Wlz) en tijdelijke subsidieregeling kortdurend verblijf
Wonen met (kortdurende) zorg, verpleging en behandeling:
• Kortdurende opname in somatisch verpleeghuis Nolenshaghe;
• Kortdurende opname in psychogeriatrisch verpleeghuis De Lozerhof;
• Kortdurende opname in verzorgingshuizen Swaenehove, Huize Royal/Swaenestate,
Maison Gaspard de Coligny;
• Langdurige revalidatie in Nolenshaghe
• Palliatieve terminale zorg in Nolenshaghe;
• Langdurig verblijf in psycho geriatrisch verpleeghuis De Lozerhof;
• Langdurig verblijf voor cliënten Bijzondere Zorg in Domus Nostra en De Lozerhof;
• Langdurig verblijf in somatisch verpleeghuis Nolenshaghe.
Wonen met langdurige zorg en behandeling:
• Verzorgingshuiszorg in Huize Royal/Swaenestate, WoonZorgPark Loosduinen,
WoonZorgPark Swaenesteyn, WoonZorgPark Swaenehove, Maison Gaspard de Coligny;
• Aanvullende verzorgingshuiszorg (somatisch en/of psychogeriatrisch) in de
verzorgingshuizen;
• Psychogeriatrische verpleeghuiszorg in de WoonZorgParken Loosduinen en Swaenesteyn;
• Volledig Pakket Thuis in Royal Rustique, in serviceflats rondom WoonZorgPark Loosduinen
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en Swaeneduin, in- en aanleunwoningen van Huize Royal en in de zorggarantiewoningen
van Maison Gaspard De Coligny.
Zorgverzekeringswet
• verpleging en verzorging thuis, in de (eigen) aanleun- en inleunwoningen rondom
de locaties. Vanuit De Lozerhof met het mobiele team in Den Haag zuidwest; dit als
onderaannemer van HWW zorg
• PG casemanagement in zuidwest Den Haag.
• Eerstelijns praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering, consult
psycholoog.
• Geriatrische revalidatiezorg in Behandel- en verpleegcentrum Mechropa en in
Nolenshaghe.
WMO
• dagstructuur in Ontmoetingscentrum De Lozerhof en in dagstructuurproject in
Swaenesteyn
Particulier
• Wel Thuis! abonnement vanuit Maison Gaspard de Coligny en Huize Royal en rondom de
locaties in zuidwest Den Haag;
• Huishoudelijke verzorging zonder indicatie;
• Verhuur van aanleunwoningen bij WoonZorgPark Loosduinen en Swaenesteyn, van in- en
aanleunwoningen van Huize Royal en van de zorggarantiewoningen in Maison Gaspard de
Coligny.
2.3.2 Cliënten, productie, personeel en opbrengsten
Tabel 2.3 Kerngegevens
Cliënten
Aantal intramurale cliënten per eind december
Aantal feitelijke intramurale plaatsen per eind december
Aantal extramurale cliënten (exclusief dagactiviteiten) per eind
december
Aantal cliënten dagactiviteiten = maatwerkvoorziening WMO
Aantal uren extramurale productie, als onderaannemer HWWzorg
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december
Aantal fte personeel in loondienst op 31 december
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Waarvan opbrengst zorgprestaties
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

2015
871
908
212
22
12.373
1.289
917,9
€ 74.207.015
€ 68.580.089
€ 5.626.926

Vanaf 1 januari 2015 is er voor intramuraal onderscheid in langdurend wonen, (Wlz),
kortdurend verblijf, nog tijdelijk als subsidieregeling vanuit de Wlz, respijtzorg vanuit de
WMO en GRZ vanuit de basisverzekering.
De dagopvang is vanaf 2015 geregeld via de Maatwerkvoorziening ondersteuning. Dit heeft
geleid tot een afname van instroom van nieuwe cliënten, zeker in de eerste helft van 2015.
Naast de WMO activiteiten zijn in 2015 nog meer mogelijkheden geboden voor
thuiswonende ouderen. Dit met subsidie vanuit de gemeente Den Haag.
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Voorbeelden hiervan zijn de huiskamerprojecten in De Lozerhof en in Swaenehove, het
Ontmoetingscentrum naast de Lozerhof en diverse eenmalige projecten in alle locaties.
Thuiszorg wordt vanaf 1 januari 2015 vanuit de basisverzekering geboden. Door deze
verandering en de kleine schaal waarop Saffier De Residentie de thuiszorg biedt is besloten
om deze zorg als onderaannemer van HWW zorg aan te bieden.
2.3.3 Werkgebieden
De locaties van Saffier De Residentiegroep bevinden zich in de stadsdelen Escamp,
Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout. De extramurale activiteiten richten zich
eveneens op deze gebieden met een sterke concentratie in een beperkte straal rondom de
eigen locaties.
De woon- en behandelcentra hebben t.a.v. de doelgroepen niet aangeboren hersenletsel
(NAH), Korsakov en psycho-geriatrische zorg een regionale functie.
De regio van het zorgkantoor CZ is Haaglanden.

2.4 SAMENWERK ING SRELATI ES
Saffier De Residentiegroep werkt nauw samen met diverse organisaties en maakt deel uit van
meerdere netwerken en besturen.
Dit vanuit het besef dat we deel uit maken van de maatschappij waarin onze rol vaak
onderdeel is van een keten van zorg. en we hierin een verantwoordelijkheid hebben ten
aanzien van kwetsbare groepen. Daarnaast biedt samenwerking en deelname aan netwerken
de mogelijkheid om de eigen organisatie en kennis die we hebben, verder uit te dragen.
• Netwerk Wonen, Zorg en Welzijn Loosduinen en Segbroek
Voor Loosduinen is een netwerk actief waaraan Saffier De Residentiegroep met de locaties
WoonZorgPark Loosduinen en Nolenshaghe actief deelneemt. In 2015 is dit netwerk
samengegaan met Segbroek.
• Woonservicewijken Escamp
Saffier De Residentiegroep maakt deel uit van de Woonservicewijken Escamp. Doel van
WSW Escamp is de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg in de wijken te verbeteren en met
name ook samenhang in activiteiten van de diverse zorgaanbieders te realiseren. Vanuit het
programma Woonservicewijken is in De Lozerhof het Ontmoetingscentrum en wijkhuiskamer
vormgegeven en in Swaenehove de wijkhuiskamer.
• Welzijns- en zorgorganisaties in Scheveningen
Vanuit Saffier De Residentiegroep wordt deelgenomen aan initiatieven om welzijn en zorg
in Scheveningen te verbinden. Dit gebeurt in Senos en in de communicatiewerkgroep en
in Vierkwart. In 2015 zijn twee speciale uitgaven geweest in de Scheveningse Courant met
informatie over deelnemende zorgaanbieders.
• Korsakov Kenniscentrum
Domus Nostra van Saffier De Residentiegroep, Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis uit
Dordrecht, Zorggroep Rijnmond, locatie Slingedael uit Rotterdam en Atlant, locatie
Beekbergen in Apeldoorn werken samen in het Korsakov Kenniscentrum teneinde zich verder
te specialiseren op het gebied van behandeling van Korsakovcliënten en deze ontwikkelde
kennis ook breder ter beschikking te stellen. Het Korsakov Kenniscentrum is medefinancier
van een bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Tilburg.
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• Universitair Netwerk voor de Care Zuid-Holland
In het streven voor de geriatrische revalidatie een Topcare keurmerk te verwerven en
op dit gebied te participeren in wetenschappelijk onderzoek heeft Saffier De Residentie
zich aangesloten bij dit universitair netwerk, opgericht door de afdeling Public Health en
Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum.
• Zorg- en Welzijnsplein/ZorgZijn Werkt
Dit Zorg- en Welzijnsplein vormt de regionale zorg- en welzijnsportal op het gebied van
werken. Naast volop vacatures en informatie over beroepen en opleidingen geeft de portal
informatie over de sector in Zuid-Holland. Jaarlijks wordt vanuit ZW-Haaglanden de landelijke
Open Dag/Week in de zorg in onze regio vormgegeven. In 2015 is vanuit Mechropa,
Nolenshaghe, Maison Gaspard de Coligny, De Lozerhof, de woonzorgparken meegedaan aan
de Open Week.
• Lectoraat psycho-geriatrie van de Haagse Hogeschool
Saffier De Residentiegroep ondersteunt het lectoraat psycho-geriatrie van de Haagse
Hogeschool. Vanuit de organisatie zijn hiervoor ook drie ambassadeurs aangewezen, vanuit
Opleidingen, De Lozerhof en de afdeling Behandeling en Begeleiding. Zij zijn mede actief bij
de voorbereidingen van de Alzheimer Cafés die vanuit dit lectoraat worden georganiseerd.
• Stichting Transmurale Zorg
Saffier De Residentiegroep participeert in meerdere commissies binnen de Stichting
Transmurale Zorg. Doel is een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de zorgverlening in
de regio Haaglanden en hiermee ook binnen Saffier De Residentiegroep.
De commissies en projecten waaraan wordt deelgenomen zijn:
- De CVA Zorgketen met een speciaal behandel- en verpleegprogramma voor mensen die een
CVA (beroerte) hebben gehad. Mechropa is een van de vijf Haagse verpleeghuizen die hier
aan meedoen.
- Stuurgroep Palliatieve Terminale Zorg. In Nolenshaghe is een afdeling ingericht voor
palliatieve terminale zorg voor de Haagse regio.
- Werkgroep verbetering Palliatieve Zorg in Verpleeg- en verzorgingshuizen;
- Ook aan het intersectorale overleg NAH (niet aangeboren hersenletsel) Haaglanden is door
Saffier De Residentiegroep deelgenomen in het verslagjaar.
- Aan de stuurgroep dementie wordt vanuit De Lozerhof deelgenomen.
- Daarnaast is in 2015 geparticipeerd in de redactie van het magazine van de Stichting,
het (online)blad TranS.
• Parnassia
Woon- en behandelcentrum De Lozerhof is deskundig op het gebied van zorg aan PG
cliënten.
In Den Haag Zuid en West wordt intensief samengewerkt tussen Parnassia psycho medisch
centrum en instellingen voor thuis- en verpleeghuiszorg in het psychogeriatrisch team. Het
doel van deze samenwerking is kwalitatief goede hulpverlening realiseren die tegemoet
komt aan de wens van veel ouderen met dementieel syndroom en hun familie om zo
lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Ook kan hulp worden geboden aan de
mantelzorgers, partners of familie.
In 2015 is samen met Parnassia de verpleeghuis IC ontwikkeld. Ten behoeve van cliënten
met onbegrepen gedrag, die intramuraal (zowel elders als bij Saffier De Residentie)
verblijven. Zie verder bij hoofdstuk 4 De Lozerhof.
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• Ziekenhuizen
Met de transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen in Den Haag en de regio is regelmatig
overleg omtrent instroom van hun patiënten en informatie over de mogelijkheden van Saffier
De Residentiegroep. Dit gebeurt voornamelijk op het niveau van de instroomfunctionarissen/
woonzorgbemiddelaars en teamleiders van de afdelingen, zoals NAH afdeling van
Nolenshaghe.
In het kader van GRZ is er veelvuldig contact met de ziekenhuizen met betrekking tot de
verwijzing vanuit het ziekenhuis naar geriatrische revalidatiezorg in onze locaties Mechropa
en Nolenshaghe.
• HWW zorg
Saffier De Residentiegroep werkt met HWW zorg op een aantal gebieden samen, zoals op
het gebied van Inkoop. Ten aanzien van de veranderende thuiszorg in 2015 zijn afspraken
gemaakt over onderaannemerschap. Saffier De Residentie heeft geen contract met de
zorgverzekeraar t.a.v. thuiszorg, maar levert dat vanaf 1 januari 2015 als onderaannemer
van HWW zorg.
• De Raphaëlstichting-Rudolf Steiner Zorg
De Raphaëlstichting huurt één van de vier herenhuizen binnen Royal Rustique voor de
cliëntgroep mensen met een verstandelijke beperking. Tevens is een afdeling van het Rudolf
Steiner verpleeghuis ondergebracht in Swaenestate. Thans wordt met de Raphaëlstichting
gewerkt aan ontwikkeling van de samenwerking en uitwerking van de beoogde nieuwbouw
van de Parkwoningen op de locatie Huize Royal.
• Mr. L.E. Visserhuis
Evenals voorgaande jaren zijn medewerkers van de afdeling Personeel en Organisatie van
Saffier De Residentie voor een aantal uren gedetacheerd bij het Joodse woonzorgcentrum
het Mr. L.E. Visserhuis. Dit om het personeelswerk daar te ondersteunen. Tevens wordt de
cliëntenadministratie voor het Mr. L.E. Visserhuis gefaciliteerd. Deze samenwerking wordt
ook in 2016 voortgezet.
• Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Met deze stichting is een samenwerking op het gebied van de klachtencommissie. De
centrale klachtencommissie van Saffier De Residentiegroep is tevens werkzaam als
klachtencommissie ten behoeve van SWZ.
• Van Ommerenpark
Met de Wilhelmina Alida Stichting/het Van Ommerenpark in Wassenaar bestaat al geruime
tijd een goede samenwerking en uitwisseling van kennis en faciliteren van diensten.
• Gemeente Den Haag
Saffier De Residentiegroep werkt actief mee aan initiatieven van de gemeente Den Haag
op het gebied van welzijn en volksgezondheid, die passen binnen de missie van de eigen
organisatie. Met name in voorlichtende sfeer en het ontplooien van mogelijkheden voor
participatie van burgers aan activiteiten in de wijk.
Een voorbeeld is de deelname aan Den Haag aan Tafel door een aantal van onze locaties.
De restaurants van WoonZorgPark Loosduinen en Swaenesteyn zijn in 2015 onderscheiden
met een gouden bordje. De Lozerhof ontving brons en Nolenshaghe kreeg voor het
restaurant een zilveren bordje.
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• Opleidingen
Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel is belangrijk en ook een goede begeleiding en
coachen van het personeel is een belangrijke succesfactor om de motivatie vast te houden
en om kwalitatief goede zorg te bieden. Zeker gelet op de steeds krapper wordende
budgetten en de toenemende verzakelijking in de zorg.
Stages en deeltijdopleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs bieden kansen voor
jongeren om zich te bekwamen in de zorg en voor medewerkers om zich verder te kunnen
ontplooien binnen onze organisatie.
Hiertoe wordt samengewerkt met het ROC Mondriaan en het ID-college.
Een expertisecentrum zijn en de ontwikkeling van meer functies in eigen huis willen hebben
op HBO niveau, vraagt om samenwerking met het hoger onderwijs.
Samenwerkingsovereenkomsten zijn er met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool
Leiden.
Daarnaast vindt samenwerking plaats met de Hogeschool in Rotterdam.
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3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap
3.1 N OR MEN VOOR G OED BE S T U U R
Saffier De Residentiegroep heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. In de
statuten zijn de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht
vastgelegd en evenzo die van de Raad van Bestuur. In de governance van Saffier De
Residentiegroep gaat het om het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van
sturen en beheersen door de Raad van Bestuur en het toezichthouden door de Raad van
Toezicht, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van strategie en beleid.
De inzet van financiële middelen van derden hiervoor verlangt een open communicatie en
het afleggen van verantwoording aan alle belanghebbenden. Saffier De Residentie volgt
hierbij de Zorgbrede Governancecode.
Door de Raad van Bestuur is de zogenoemde klokkenluidersregeling vastgesteld (conform
artikel 3.1.5. van de code), die regelt dat werknemers en vrijwilligers ernstige misstanden in
de organisatie op een veilige manier kunnen melden.
Er is ook een klachtenreglement voor cliënten (en hun vertegenwoordigers), er zijn
klachtenfunctionarissen op de locaties werkzaam en er is een klachtencommissie (zie verder
hoofdstuk 4.4 van dit jaarverslag). Ook voor medewerkers zijn er vertrouwenspersonen,
een klachtencommissie en een klachtenprocedure.
In het Reglement van Bestuur en in het Reglement Raad van Toezicht en in de
subreglementen van de auditcommissie en van de commissie kwaliteit & veiligheid zijn
voor elk orgaan de algemene en specifieke verantwoordelijkheden vastgelegd, de taken, de
werkwijze, de besluitvorming en de wijze van verantwoording afleggen.

3.2 RAAD VAN BESTUUR
3.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is als volgt:
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Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

R.J. de Wolf
(1959)

Voorzitter
Raad van Bestuur
(fulltime)

• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Kesslerstichting en
voorzitter auditcommissie (tot 1 juli 2015)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Zuidwest Nederland Vrije
Scholen en voorzitter auditcommissie (tot 1 juli 2015)
• Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van de Waalse school
• Voorzitter bestuur Amateur tuindersvereniging Loolaan

M. Vente
(1951)

Bestuurder
(fulltime)

• Bestuurslid Coöperatie Zorggroep ELZHA annex lid Raad
van Commissarissen ELZHA Holding BV, tevens voorzitter
auditcommissie
• Directeur-eigenaar Treneman, Advies- & Interimmanagement
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3.2.2 Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht
De afspraken over het verstrekken van informatie door de Raad van Bestuur aan de Raad
van Toezicht, de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid zijn vastgelegd in
het Informatieprotocol van de Raad van Toezicht, waarvan overigens in het verslagjaar is
afgesproken dat dit zal worden aangepast.
Belangrijke informatiebronnen voor de Raad van Toezicht zijn behalve de
managementrapportages die de Raad van Bestuur eens per kwartaal aan de Raad van
Toezicht uitbrengt, ook de contacten en besprekingen met gremia als het managementteam,
de Ondernemingsraad en de (Centrale) Cliëntenraden. In de managementrapportages
worden enerzijds de kosten en opbrengsten gerapporteerd van het voorafgaande
kwartaal, inclusief een liquiditeitsoverzicht, prognosecijfers, een specificatie van de
afzonderlijke resultaatverantwoordelijke eenheden en een analyse van de resultaten,
alsmede kengetallen als de formatie en het ziekteverzuim. Anderzijds wordt er in de
managementrapportage schriftelijk verslag gedaan van de realisatie van de beleids- en
werkdoelen, het kwaliteitssysteem, de risicobeheersing en van overige actuele interne en
externe ontwikkelingen binnen de totale organisatie. Deze rapportages worden tijdens de
vergaderingen mondeling besproken en veelal voorzien van de laatste ontwikkelingen.

3.2.3 Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur door Raad van Toezicht
In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur de volgende besluiten ter goedkeuring
voorgelegd aan de Raad van Toezicht:
- de vaststelling van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 (jaarverslag
en jaarrekening);
- de vaststelling van de statutaire jaarstukken 2014 van Stichting Zorginstelling Saffier De
Residentie;
- de vaststelling van het werkplan 2015 van de Raad van Bestuur;
- de begroting 2015, waaraan in de vergadering van maart 2015 definitieve goedkeuring
werd verleend met de afspraak in 2015 bij iedere RvT-vergadering aandacht te
besteden aan de stand van de risico’s en de exploitatie-ontwikkeling en indien de
resultaatontwikkeling daartoe aanleiding geeft plan B uit te rollen;
- de voorgenomen investering ten behoeve van de nieuwbouw van de restaurantruimte in
Swaenehove en de uitvoering van groot onderhoud;
- het voorgenomen besluit tot het verlenen van opdracht voor het realiseren van een Turn
Around in de organisatie.

3.2.4 Besturen
Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie van Saffier De Residentie luidt als volgt:
- Waarborgen voor binding/identificatie van klanten en medewerkers met de locatie;
Cliënten en medewerkers zijn de spil van de organisatie. Zij moeten zich hierin herkennen.
Iedere locatie vraagt daarbij om zich goed te kunnen organiseren en te positioneren
(product – markt). Zodanig dat de eigenheid en de wijkfunctie zich maximaal kunnen
ontwikkelen binnen de kaders van de missie, visie en de speerpunten van het beleid van
de groep.
- Ordening naar resultaatverantwoordelijke eenheden;
De besturing van het geheel vraagt het nodige inzicht in kwaliteit en kwantiteit van de
afzonderlijke onderdelen van de organisatie, zowel voor wat betreft werkeenheden van
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het primaire proces als de ondersteunende centrale functies. Het maken van afspraken
over resultaatverantwoordelijkheden en het als zodanig gelijksoortig ordenen van functies
zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.
- Béter centraal en méér decentraal;
De centraal ondersteunende functies moeten efficiënt en effectief opereren en het primaire
proces maximaal faciliteren. Bewonersgerelateerde ondersteunende functies dienen dicht
bij het primaire proces te worden georganiseerd, in combinatie met een zekere mate van
centralisatie voor wat betreft de bewaking van de vereiste c.q. wettelijk voorgeschreven
kwaliteitsniveaus. Een smal ondersteuningsapparaat voorkomt centraliserende krachten
en geeft meer regelcapaciteit aan het primaire proces.
- Interactieve cyclus van beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie die de verschillende
besturingsniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) aan elkaar koppelt en de
samenhang bewaakt;
Een organisatie van de omvang als Saffier De Residentiegroep vraagt een goede
wisselwerking tussen de strategische, tactische en operationele niveaus van besturing en
communicatie. Een heldere beleidsplanningscyclus, het versterken van competenties van
sleutelfunctionarissen / middenkader en het creëren van directe aansturingslijnen vanuit
de Raad van Bestuur zijn daarbij gelijktijdig van belang.
De organisatiestructuur volgt in 2015 nog steeds de bij de fusie vastgelegde
uitgangspunten, te weten:
- Een platte organisatie met korte lijnen;
- Een compact centraal bedrijfsbureau;
- Elke locatie behoudt zijn eigen identiteit en is op basis van die identiteit en “couleur locale”
georganiseerd binnen het grotere geheel van de totale organisatie;
- In budgetomvang zoveel mogelijk gelijkwaardige werkeenheden (locaties);
- Zoveel mogelijk “handen aan het bed”, dus nadruk op de directe cliëntenzorg.
Turn Around
In de loop van het eerste half jaar 2015 werd duidelijk zichtbaar dat het aantal bezette
plaatsen in de locaties terugliep als gevolg van de wijzigingen in de ouderenzorg. Dit
bovenop de specifiek voor Den Haag bekende daling van het aantal ouderen de afgelopen
(en komende) jaren. Om ook voor de toekomst op een verantwoorde wijze de kwaliteit van
zorgverlening te kunnen uitvoeren, de organisatie gezond te houden en haar doelstelling
vanuit haar missie en visie te kunnen uitvoeren heeft de Raad van Bestuur in goed overleg
met de Raad van Toezicht, mede op basis van een aantal in haar opdracht uitgevoerde
onderzoeken door onder meer bureau Berenschot, besloten een programma voor een Turn
Around op te stellen en in 2016 tot uitvoer te brengen. Hiertoe is ook een zogenaamde Turn
Around manager aangesteld.
Het programma Turn Around richt zich in het bijzonder op verbetering van de organisatie/
aansturing, het financiële resultaat, verhoging van de efficiency en (kosten-) reductie.
Dit vertaalt zich in de volgende vier speerpunten:
1. Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de financiële afdeling om tot een
verbeterde managementinformatie te komen, afgestemd op de te verwachten
ontwikkelingen;
2. Aanpassing van de kwaliteit en kwantiteit van het tactisch management van de
organisatie;
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3. Optimaliseren van de inzet van de personele capaciteit zodat deze mee kan ademen op
de effectieve vraag;
4. Verder voorbereiden van de uitvoering van het strategisch vastgoedbeleid.
Uiteindelijk moeten de effecten hiervan ten goede komen aan de kwaliteit en de continuïteit
van de zorg voor de cliënten.

Beleid en Strategie
Beleidsnota 2016-2020
In lijn met onze statutaire doelstelling, waarbij wij een bijdrage willen leveren aan een
optimale gezondheidszorg en het welzijn van met name ouderen (lees: kwetsbare mensen)
in Den Haag, hebben wij inmiddels geleerd dat dat betekent dat wij ook de regie van het
leven bij de cliënt moeten laten. Mensen moeten zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en
blijven en dat vraagt dat wij ook accepteren dat dit soms andere keuzes met zich mee
brengt.
De continuïteit van onze organisatie en daarmee de uitvoering van onze missie willen we
vooral creëren door een lerende en interactieve organisatie te worden, waarbij onze cliënten
overeenkomstig onze klantbelofte bediend worden, waarin onze werkwijzen en processen
professioneel en optimaal geborgd zijn en Saffier De Residentie op de kaart komt te staan als
vernieuwer in de zorg.
Op basis van deze uitgangspunten hebben we in 2015 de Beleidsnota 2016-2020
geformuleerd met de titel “Elke dag aandacht voor elkaar”.
De inspiratie voor deze titel is gevonden in de reeks gesprekken die met cliënten en
medewerkers zijn gevoerd om te komen tot het formuleren van onze klantbeloften.
In vervolg daarop zal de marketingstrategie verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden.
De Beleidsnota zelf omvat een zestal doelstellingen welke betrekking hebben op: het aanbod
van producten; de externe markt; kwaliteit & veiligheid; personeel en organisatie; het
vastgoed en de bedrijfsvoering.
Productaanbod
Het beleid is er op gericht het dienstenaanbod in wonen, zorg en behandeling verder te
ontwikkelen en uit te bouwen. Saffier De Residentiegroep wil het voor haar doelgroepen
mogelijk maken zo “normaal mogelijk” te wonen en te participeren in de samenleving.
In dat kader is in 2014 in navolging van het Royal Rustique project en het daar geleerde, een
nieuw project gestart in de locaties Nolenshaghe en Domus Nostra.
In samenwerking met VWS en CZ-zorgverzekeringen is besloten om in de periode 2015-2017
in deze twee locaties daadwerkelijk de scheiding en onderscheiding van de functies wonen,
zorg en behandeling fasegewijs in te voeren. Deze transitie wordt met procesevaluaties
en onderzoek gevolgd door TNO. Het project is vormgegeven als zogenaamde “Lerende
Evaluatie” en het wordt gevolgd door een zogenoemde strategisch evaluatiegroep, waaraan
vertegenwoordigers deelnemen van LOC Zeggenschap in de zorg, Health Holland, Nivel, CZZorgkantoren, gemeente Den Haag, Ministerie van VWS, Aedes- Actiz Kenniscentrum WonenZorg, Rabobank Nederland en TNO. Tevens is het project lerende evaluatie opgenomen in
het programma “Waardigheid & trots” van het Ministerie van VWS. Hoe het project in het
verslagjaar vorm heeft gekregen, wordt weergegeven in hoofdstuk 4.1.
Saffier De Residentiegroep onderscheidt zich ook wat betreft de doelgroepen. In de locatie
Domus Nostra wordt zorg en huisvesting geboden aan mensen met het syndroom van
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Korsakov. De ervaringen en resultaten die hier worden opgedaan, worden gedeeld via
het Korsakov Kenniscentrum (KKC). Saffier de Residentiegroep is daarvan een van de vier
oprichters. Tezamen met de drie andere zorgorganisaties is besloten om de problematiek
rondom deze doelgroep beter op de kaart te zetten en op basis daarvan een krachtiger
positie te ontwikkelen naar verzekeraar en politiek. Hiertoe is voor de periode van drie jaar
een directeur voor het KKC aangesteld.
Ook op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg wil Saffier De Residentiegroep zich
met de locaties Mechropa en Nolenshaghe als behandelcentrum verder ontwikkelen.
In het verslagjaar is gestart met een Plan van Aanpak om als instelling op te gaan voor
de kwalificatie “Topcare GRZ”. Mede in dat perspectief verbindt de organisatie zich
wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. De organisatie besloot zich daartoe in het
verslagjaar aan te sluiten bij het aan het LUMC verbonden Universitair Netwerk voor de Care
sector Zuid-Holland.
In juni 2015 is tevens de samenwerking met Parnassia – Klinisch Centrum voor Ouderen, een
zogenoemde Verpleeghuis IC van start gegaan in de locatie De Lozerhof.
Deze Verpleeghuis IC is exclusief bestemd voor tijdelijke opvang van cliënten die
woonachtig zijn binnen de VVT sector; dit zijn cliënten met een zorgzwaartepakket 5 of 7(b).
Deze cliënten hebben beperkingen door zowel somatische als psychogeriatrische
problematiek. Naast deze problematiek vertonen de cliënten die in aanmerking komen voor
de verpleeghuis IC afdeling, ontwrichtend gedrag of grensoverschrijdend gedrag waardoor
verblijf in de eigen woonvorm op dat moment niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan:
bovenmatige agressie, fysiek geweld, geluidsoverlast of seksuele ontremming.
Door de expertise van de medewerkers van Parnassia en De Lozerhof en de bijzondere
outillage van De Lozerhof is het mogelijk om deze cliënten op adequate wijze zorg, verpleging
en behandeling en met name een goede analyse van het gedrag en benadering van deze
cliënten te bieden, welke leidt tot stabilisatie, en terugkeer naar de vaste woonomgeving weer
mogelijk maakt of tot (over)plaatsing naar een meer geschikte plek leidt.
Begin 2014 kreeg Saffier De Residentie een vraag vanuit de huisartsenpraktijk Leyendak
en apotheek Leyenburg of in een van onze gebouwen de mogelijkheid bestond voor
huisvesting aangezien de huidige huisvesting van deze twee partijen (op het terrein van
het Leyenburgziekenhuis) in 2015 moest verdwijnen. Op grond van de beleidsvisie van
Saffier de Residentie zoals al eerder omschreven en de grote meerwaarde van samenwerking
in deze is een plan ontwikkeld om de begane grond van de wissellocatie Swaenestate
hiervoor geschikt te maken. De verbouwing is voor de zomer 2015 afgerond. En naast
huisartsenpraktijk Leyendak en de apotheek is een vleugel van de parterre betrokken door
eerstelijs voorzieningen van Saffier De Residentie. (zie ook hoofdstuk 4 Swaenestate)
Bij de stelselwijziging per 1 januari 2015 bleek het voor Saffier De Residentie zelfstandig
niet mogelijk om thuiszorg vanuit de Zorgverzekeringswet te blijven leveren gezien de
contracteervoorwaarden en de zeer beperkte schaal van onze dienstverlening op dit terrein
(enkel in de “aanleunwoningen”). Derhalve is hiervoor samenwerking aangegaan met HWW
zorg en levert Saffier De Residentie thuiszorg als onderaannemer van HWW Zorg.
Kwaliteit & Veiligheid
In hoofdstuk 4.3 komt het thema kwaliteit & veiligheid verder aan de orde.
In deze paragraaf willen wij volstaan met de volgende opmerking.
Naar aanleiding van de reactie van de Inspectie Gezondheidszorg op een melding is door
ons contact gelegd over de “toezichtlijnen”, waarover in de brief van de IGZ werd gesproken.
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Er is begin 2015 om een overleg gevraagd met de IGZ. Dit overleg heeft in februari 2016
plaats gevonden.
Zoals hierboven al is aangegeven was er in het verslagjaar een traject om in samenspraak
met cliënten en medewerkers de klantbeloften van Saffier De Residentie te formuleren.
Hiermee wil Saffier De Residentie haar kwaliteitsbeleid verankeren in de intrinsieke wens van
onze medewerkers om onze beloften aan de clientèle waar te maken. De klantbeloften vormt
daarmee tevens de basis voor de marketingstrategie die we komende periode ontwikkelen.
Externe stakeholders
Saffier De Residentie werkt met verschillende organisaties samen. Hiervoor zijn al HWW Zorg
en Parnassia genoemd. Andere samenwerkingspartners zijn de Raphaëlstichting/Rudolf
Steiner Zorg en MCH/Bronovo.
Voor het Mr. E.L. Visserhuis verricht Saffier De Residentie ondersteunende en uitvoerende
werkzaamheden op het gebied van de cliëntenadministratie, personeel & opleidingen, ICTbeheer en ECD, alsmede onderhoud en techniek.
Personeel & Organisatie
De fluctuerende en krimpende instroom van cliënten maakt het noodzakelijk de personele
inzet (in het primaire proces) daarop af te stemmen. Het kunnen beschikken over effectief
gereedschap voor capaciteitsmanagement is daarbij van groot belang. Om die reden is in
het verslagjaar hoge prioriteit gegeven aan de implementatie van het programma Aysist. Bij
de invoering daarvan heeft de dienst P&O een voortrekkersrol vervuld. Het is een intensief
traject gebleken dat deels nog in het jaar 2016 uitloopt.
Kwaliteit en Innovatie
Om de ondersteunende rol in een innovatieve, lerende organisatie zo goed mogelijk te
kunnen vervullen is in 2015 een aanpassing in de organisatiestructuur doorgevoerd, waarbij
de afdelingen Kwaliteit, de afdeling Opleidingsontwikkeling en de projectondersteuning
van zowel de Lerende Evaluatie als de implementatie van het nieuwe ECD (PlanCare 2) zijn
samengevoegd tot één stafafdeling Innovatie & Kwaliteit (I & K).
Het vernieuwende en innovatieve karakter van Saffier De Residentiegroep en de snel
opeenvolgende maatschappelijke ontwikkelingen rechtvaardigen een afdeling welke zich
richt op vernieuwing en innovatie. De samenvoeging past ook in het in 2015 ingezette
beleid om onze kwaliteitsinspanningen meer aan de voorkant (procesontwerp) in te zetten
dan aan de achterkant (fouten herstellen).
Vastgoed
Het vastgoed van Saffier De Residentie moet toekomstbestendig zijn, flexibel in te zetten
en aanwezig zijn op de juiste plaats in de stad. Dat betekent dat de vastgoedportefeuille
afgestemd moet zijn en worden op de wensen en behoeften van (toekomstige) cliënten.
Hoewel met de Raad van Toezicht afgesproken was om de bestaande Vastgoedbeleidsnota in
het voorjaar van 2016 te “herijken” bleek het noodzakelijk om in het verslagjaar te reageren
op de ontwikkelingen.
Zo is besloten de wissellocatie Swaenestate niet meer in te zetten voor de woonfunctie
van eigen cliëntgroepen. In april–mei zijn de ongeveer dertig cliënten binnen Saffier
De Residentiegroep nagenoeg allemaal verhuisd naar de locatie van hun voorkeur.
Overigens hebben in het verslagjaar ook andere organisaties gebruik gemaakt van de
huisvestingsmogelijkheden in Swaenestate (en doen dat nog steeds).
De aanvankelijk geplande nieuwbouw van de restaurantruimte van Swaenehove ter
vervanging van de huidige ruimte, is geannuleerd om voor de toekomst zowel bouwkundig
als qua stadsdeel opties open te houden.
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Voor de geplande nieuwbouw van de Parkwoningen op de locatie Royal zijn de
voorbereidingen tot aanvraag bouwvergunning in gang gezet en de samenwerkingsafspraken met de Raphaelstichting als huurder voor tenminste de eerste 10 jaar van deze
herenhuizen gebaseerd op het concept van Royal Rustique, gepreciseerd.
De definitieve besluitvorming over het doen van de benodigde investeringen heeft niet in
het verslagjaar kunnen plaats vinden. De Raad van Toezicht heeft een zevental “ijkpunten”
geformuleerd waarop zij het besluit tot het doen van investeringen voor de nieuwbouw wil
baseren. In 2015 kon, mede door de tegenvallende resultaatontwikkeling, nog niet aan alle
eisen worden voldaan.
Bedrijfsvoering
De tegenvallende instroom van cliënten heeft een groot stempel op het jaar 2015
gedrukt. Anders dan verwacht bleek er onvoldoende flexibiliteit in de formatie om de
personeelsbezetting aan te passen aan de klantbezetting. Een complicatie in het sturen op
personeelsformatie wordt gevormd door het ‘functiemix’ probleem, kort samengevat het
fenomeen dat hoger gekwalificeerd personeel (met name niveau 3) onvoldoende beschikbaar
is, waardoor het aanwezige surplus aan lager geschoolde niet zo maar gemist kan worden.
De oplossing van dit kernprobleem in een bedrijf dat voor het eerst aan krimp moet
‘wennen’, blijkt onvermijdelijk een aanpak voor meerdere jaren te vergen.
De Raad van Bestuur heeft bureau Berenschot gevraagd een benchmark onderzoek te
doen naar de kostenstructuur van Saffier De Residentiegroep, waarbij de vraag primair
uitging naar de kosten van de ondersteunende diensten in verhouding tot die van qua
aard en omvang vergelijkbare instellingen. De belangrijkste conclusie hieruit is dat de
kosten van onze organisatie, indien personele kosten en out-of-pocketkosten samen
bezien worden, nauwelijks afwijken van die van de ‘peer group. Daar waar deze wat
hoger liggen, hangt dit in de praktijk samen met additionele activiteiten ten opzichte van
de ‘peers, zoals meer kosten huisvesting & vastgoed in samenhang met meer onroerend
goed en verhuurinkomsten, en meer kosten voor de opleidingsstaf verklaard door
opleidingsinspanningen voor en -inkomsten van derden.
Tevens is intern nader onderzoek gedaan naar de loonkosten in de primaire zorg ten
opzichte van normatieve personeelskostencalculaties, uitgaande van de oorspronkelijke
ZZP-normeringen per discipline. Deze zijn relatief hoog, niet zo zeer als gevolg van
bovennormatieve personeelsinzet (volumecomponent), als wel als gevolg van een hoge
prijscomponent. Dit bevestigt dat de zorgmedewerkers van Saffier De Residentie een
overwegend lang dienstverband met de organisatie kennen, wat heeft geleid tot hoge
anciënniteit en (dus) meer dan gemiddelde salariskosten. Dit gegeven is blijkens andere
benchmarkdata ook weer niet uniek in de Randstad. Anderzijds wordt dit nog versterkt
door overeengekomen garantieregelingen in het kader van de doorgevoerde neerwaartse
salarisharmonisaties ten tijde van de vorming van Saffier De Residentie (fusie). Het
resulterende kostennadeel zal de exploitatie van de organisatie nog een aantal jaren belasten.
3.2.5 Overleg met de medezeggenschapsorganen
Eens in de zes weken heeft de Raad van Bestuur overleg met de Ondernemingsraad,
respectievelijk de Centrale Cliëntenraad. Ten behoeve van elke overlegvergadering
vindt overleg plaats tussen Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur van de
medezeggenschapsorganen over de samenstelling van de agenda.
De Raad van Bestuur heeft bijzondere waardering voor de constructieve en weloverwogen
opstelling van zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad bij de beoordeling
van belangrijke beleidsvoorstellen en reorganisatieprocessen die zich in de organisatie
hebben voorgedaan. De Raad hecht ook groot belang aan het constructieve overleg.
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3.3 RAAD VAN TOEZIC HT
De Raad van Toezicht vervult een specifieke rol:
- het toezicht houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur en op de
algemene gang van zaken (achteraf, maar ook vooruit);
- het vervullen van de werkgeversfunctie naar de Raad van Bestuur;
- het adviseren van de Raad van Bestuur (in de rol van coach of sparringpartner);
- het vervullen van een generatieve (mee-ontwikkelende) rol ten behoeve van de Raad van
Bestuur en Saffier De Residentiegroep en
- het vervullen van een facultatief institutionele (netwerk ondersteunende) rol ten behoeve
van de Raad van Bestuur.
Conform de statuten van Saffier De Residentiegroep betekent dit dat de Raad onder meer de
volgende aspecten steeds volgt:
- de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
- de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de kwaliteit van de zorg;
- het als stichting op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een
zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Deze thema’s zijn nader uitgewerkt in de reglementen van de Raad en haar commissies, die
leidraad zijn bij de activiteiten.
3.3.1 Hoofdlijnen 2015
Op grond van bovengenoemde taken heeft de Raad van Toezicht zich in 2015 in het
bijzonder gericht op het volgende.
Doelstellingen en strategie
In de statuten is vastgelegd dat Saffier De Residentiegroep als hoofddoel heeft het bijdragen
aan optimale gezondheidszorg en welzijn, in het bijzonder voor ouderen in de regio Den
Haag. De vraag van de cliënt naar huisvesting, zorg en behandeling is daarbij leidend.
De strategische beleidsnota Ruimte voor jezelf had betrekking op de periode 2012-2015. In
het verslagjaar is de concept beleidsnota voor de nieuwe periode van vier jaar voor advies
voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en ook voor een eerste
bespreking met de Raad van Toezicht. Aan het eind van het verslagjaar was de procedure
nog niet afgerond.
Kwaliteit & Veiligheid
In 2014 heeft de Raad van Toezicht besloten tot het instellen van een Commissie Kwaliteit &
Veiligheid om zijn toezichthoudende rol op dit beleidsterrein beter in te vullen.
Naast de “input” vanuit de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de IGZ-rapportages ontvangt
de Raad van Toezicht van de Raad van Bestuur voortgangsrapportages waardoor de verdere
ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid te volgen is.
Financiën
Gedurende het hele verslagjaar zijn in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de
auditcommissie de exploitatieresultaten en de bedrijfsvoering binnen Saffier De Residentie
in de bijzondere aandacht geweest. In de loop van het jaar werd steeds duidelijker dat het
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streven om voor de exploitatie een netto resultaat (in procenten van de omzet) van minstens
2 % te behalen, niet gerealiseerd zou gaan worden.
De Raad van Bestuur heeft tegelijk met de voorbereidingen van de begroting 2016 samen
met het Managementteam een ombuigingsprogramma opgesteld. De mogelijkheden om
binnen de gebruikelijke denk- en werkwijzen tot een daadwerkelijke aanpassing van
exploitatie te komen bleken echter onvoldoende om tot werkelijke structureel financieel
herstel te geraken. Dit gegeven, in combinatie met de verwachting dat de vraag van de
markt door de stelselwijziging van 2015 de komende jaren een verdere krimp zal eisen,
bracht de Raad van Bestuur (en Raad van Toezicht) tot het inzicht dat dieper naar oorzaken
en oplossingen van de exploitatieproblematiek gezocht moest worden.
De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur gemandateerd om aan Bureau Berenschot
opdracht te geven om te onderzoeken hoe de besturing van de organisatie functioneert
; of dit nog aansluit op de geformuleerde besturingsfilosofie en/of de geformuleerde
besturingsfilosofie nog steeds de juiste is in relatie tot de huidige ontwikkelingen. De door
Berenschot uitgebrachte rapportage is eind oktober in de RvT-vergadering besproken.
Op grond daarvan heeft de Raad van Toezicht akkoord gegeven voor de aanstelling
van een Turn Around manager door de Raad van Bestuur. In december heeft de Raad
van Toezicht het opgestelde programma Turn Around goedgekeurd dat voorziet in een
fundamentele herstructurering van het productiebedrijf (locaties en personeel) in zowel
zorg, ondersteuning en management als in aanpassingen in de besturing (zonder het
besturingsmodel en filosofie als zodanig los te laten). Op grond hiervan is eind 2015 een
“turn around programma” ingezet, waarover in de vorige paragraaf al het een en ander is
toegelicht.
Vastgoed
De beleidsnota Ruimte voor jezelf heeft onder meer een verdere uitwerking gekregen in de
Vastgoedbeleidsnota 2014-2018.
Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht het ratiokader vastgesteld dat door de Raad van
Bestuur is samenspraak met de auditcommissie is ontwikkeld. Deze voor een langere
periode geformuleerde ratio’s moeten samen met de vastgoedbeleidsnota de kaders bieden
voor beslissingen over investeringen ten behoeve van nieuwbouw en/of renovatie van
locaties. De Raad van Toezicht heeft in 2015 met de Raad van Bestuur afgesproken op welke
punten de vastgoedbeleidsnota tussentijds geactualiseerd zal worden.
Gezien de veranderde (en veranderende) wetgeving, waarin financiering afhankelijk is
van bezetting, is het noodzakelijk niet alleen financiële prognoses te hebben, maar ook
scenario’s beschikbaar te hebben waarin behalve kwalitatieve ook kwantitatieve flexibiliteit
met betrekking tot de gebouwen mogelijk blijft.
Voor de voorgenomen investeringen ten behoeve van de nieuwbouw van de Royal
Parkwoningen op de locatie Huize Royal heeft de Raad van Toezicht een zevental ijkpunten
benoemd waaraan een goedkeuringsbesluit getoetst zou kunnen worden. Omdat project
Royal Parkwoningen deel uit maakt van duurzame samenwerking met de Raphaelstichting
hebben de Raden van Toezicht van beide stichtingen met elkaar kennis gemaakt.
In verband met wijzigende inzichten in omvang en plaats van de voor de toekomst van SRG
te ontwikkelen vastgoedportfolio, heeft de Raad van Bestuur de door de Raad van Toezicht
goedgekeurde investering ten behoeve van de nieuwbouw van de recreatieruimte van
Swaenehove, vooralsnog niet geëffectueerd.
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3.3.2 Werkwijze Raad van Toezicht
Vergaderfrequentie
De Raad van Toezicht heeft in 2015 acht maal vergaderd, steeds in aanwezigheid van
de Raad van Bestuur. Direct voorafgaand aan deze vergaderingen overlegde de Raad van
Toezicht “in besloten kring” over de geagendeerde onderwerpen en de omstandigheden van
de organisatie. Er is steeds op wisselende locaties van Saffier De Residentiegroep vergaderd.
Tevens heeft eind augustus een evaluatieve bijeenkomst plaats gevonden.
In september was het jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad. Het in december geplande
overleg met de Centrale Cliëntenraad is door omstandigheden verplaatst naar begin maart
2016.
De Raad van Toezicht werkt met een agendajaarplanning. Elke reguliere vergadering is
voorbereid door de agendacommissie (bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de
Raad van Bestuur en de secretaris van de Raad van Bestuur). Aan de verslagen van de
vergaderingen van de Raad van Toezicht is een actielijst gevoegd om het nakomen van
de gemaakte afspraken te bewaken. Tevens worden separaat alle besluiten van de Raad
van Toezicht vastgelegd in een besluitenlijst die voor akkoord ondertekend wordt door de
voorzitter en de vice-voorzitter.
Evaluatie van het toezicht
Eind januari 2015 heeft er voor de eerste keer een strategische dag plaats gevonden van de
Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. Het strategisch beleid voor de komende jaren
was het hoofdthema van de dag. De avond daarvoor werd besteed aan het bespreken van
de punten, welke de Raad van Toezicht bij de zelfevaluatie van eind december 2014 had
geïnventariseerd. Deze punten hadden betrekking op verschillende besturingsterreinen
en werden in verband gebracht met het hoge ambitie niveau van het bestuur, de externe
turbulentie en de ‘trekkracht’ van de organisatie. De samenwerking tussen Raad van
Toezicht en Raad van Bestuur vormde voor de bespreking van deze punten de rode draad.
Tevens is stilgestaan bij de benodigde schaalgrootte en samenwerkingsopties in het
perspectief van de concurrentie tussen VVT aanbieders in de regio.
In augustus heeft opnieuw een zelfevaluatie plaatsgevonden. Deze is evenals het
voorafgaande jaar begeleid door een extern deskundige, de heer mr. Bart de Lange van de
Governance University in Driebergen.
In de evaluatie werd geconstateerd dat tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
weinig inhoudelijke verschillen bestaan, maar wel dat er verschillen zijn in de “snelheid” van
besluitvorming, de gewenste planmatigheid en dat de “trekkracht” van de organisatie soms
wat anders wordt getaxeerd. Leden van de Raad van Toezicht spraken als verwachting voor
de nabije toekomst uit dat er meer gemeenschappelijkheid tussen de Raad van Toezicht en
de Raad van Bestuur zou moeten bestaan (meer met elkaar meedenken, plannen maken en
zorgen delen).
Afgesproken is voortaan met een zogenoemd toezichtplan te werken, met de belangrijkste
thema’s voor de Raad van Toezicht in het betreffende kalenderjaar.

3.3.3 De commissies van de Raad van Toezicht
Uit de Raad van Toezicht zijn de volgende commissies gevormd:
• Remuneratiecommissie
(leden: de heer P.P.T. Jeurissen en mevrouw K.B.T.C. Meekhof Pleijsier (tot 1 mei 2015) en de
heer R. Goodijk (vanaf 1 juni 2015).
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Deze commissie houdt -aan de hand van de resultaten op de tevoren vastgestelde
werkplannen, de input van diverse stakeholders en eigen ervaringen- het jaarlijks
functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en formuleert ten behoeve van de Raad
van Toezicht een voorstel met betrekking tot de honorering van de Raad van Bestuur in het
volgend kalenderjaar.
In de regel hebben eind november/begin december de reguliere jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur plaats. In verband met de besluitvorming
rond het Turn Around management is het remuneratiegsprek in januari 2016 gehouden. Er
is gesproken over de behaalde resultaten, de portefeuilleverdeling, de activiteiten rondom
kwaliteit & veiligheid, de activiteiten t.a.v. personeel en organisatie, de bedrijfsvoering, de
toekomstige topstructuur van de organisatie en het werkplan 2016.
De Raad van Toezicht had al eerder op advies van de remuneratiecommissie besloten zich te
conformeren aan de “Beloningscode bestuurders in de zorg” betreffende de aanstelling en de
beloning van de bestuurders. Als gevolg daarvan is er geen sprake van een melding in het
kader van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).
Voor de klasse-indeling zijn in het verslagjaar de formulieren ingevuld, en is op advies van
de externe accountant, de audit- en de remuneratiecommissie, door de Raad van Toezicht
het besluit genomen tot indeling van Saffier De Residentie in klasse F van de klasse-indeling
“Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijn”. De Raad van Toezicht
heeft recentelijk de klasse-indeling aangepast aan de regeling Zorg 2016 (WNT-2). Vanaf
2016 geldt voor Saffier De Residentie klasse III met een bezoldigingsmaximum van Euro
145.000 bruto.
• Auditcommissie
(leden: de heer P.A. van Wingaarden en mevrouw M.M. van Rees-Wortelboer)
De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van
Toezicht te ondersteunen in zake de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen; de financiële resultaten als gevolg van beleid en strategie van de raad van
bestuur; de financiële verslaggeving en de automatisering en informatisering. Dit alles met
inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.
De commissie is in 2015 zes maal bijeengeweest.
Van de vergaderingen van de Auditcommissie wordt een schriftelijk verslag gemaakt,
dat na vaststelling alle RvT-leden ontvangen. Eventueel wordt aanvullend daarop door de
Auditcommissie een memo met aanbevelingen over een bepaald onderwerp voor de Raad
van Toezicht opgesteld.
De Auditcommissie stelt per jaar een agendaplanning op. In de planning van te
bespreken zaken komen “vaste” onderwerpen voor als de jaarrekening, de begroting, de
kwartaalexploitatierapportages, de meerjarenraming en de managementletters van de
accountant.
Ook bijzondere thema’s zijn in de agendaplanning opgenomen. In het verslagjaar betrof
het de investerings-en financieringsvoorstellen voor nieuwbouw en renovatie op enkele
locaties; de evaluatie van de accountant, de herfinanciering van de portfolio, de herijking
van het vastgoedbeleid en de tegenvallende resultaatontwikkeling. Ook is stilgestaan bij de
doorontwikkeling van het instrumentarium voor de meerjarenramingen.
In verslechterende kwartaalcijfers kwam al snel tot uitdrukking dat de organisatie grote
moeite had met het aanpassen van de formatie aan de krimpende omzet. De Auditcommissie
heeft de Raad van Bestuur dan ook geadviseerd een herstelplan op te stellen en een
normatieve kostenanalyse uit te voeren. Uitvoerig is gesproken over het plan van aanpak tot
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structurele ombuiging van de negatieve zorg exploitatieresultaten. De besprekingen in en
met de Auditcommissie, en daarop volgend, in en met de Raad van Toezicht, hebben geleid
tot het besluit van de Raad van Bestuur tot het inzetten van het Turn Around programma.
• Commissie Kwaliteit & Veiligheid
(leden: mevrouw M.M. van Rees-Wortelboer en de heer R. Goodijk)
De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad
van Toezicht te ondersteunen in zake de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor cliënten/
bewoners met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders; en de opzet en
werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.
De Commissie is in 2015 twee maal bijeen geweest.
De heer Goodijk was tot juni de voorzitter van de commissie. Omdat hij in juni ook tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht werd benoemd, is het voorzitterschap van de commissie
overgenomen door mevrouw Van Rees. Tot 1 juni was tevens de heer H. Heida als lid aan de
commissie toegevoegd. (De heer Heida vervulde in het kader van permanente educatie een
praktijktraject bij de Raad op het gebied van governance in de zorg).
Naast “vaste agendapunten” als de status van het kwaliteitsbeleid, eventuele
(aangekondigde) inspectiebezoeken en de resultaten van interne en externe audits, is in
het verslagjaar ook gesproken over het project Lerende evaluatie in Nolenshaghe en Domus
Nostra, de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de zelfanalyse en de
verbeterplannen die in het kader van de zorginkoop bij het Zorgkantoor zijn ingediend en de
inrichting van de afdeling Innovatie & Kwaliteit.
De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft afgesproken in 2016 de vergaderingen te
combineren met werkbezoeken op de betreffende (vergader)locatie om in gesprek met de
locatiemanager, het kwaliteitsteam, medewerkers en cliënten een beeld te krijgen hoe op de
betreffende locatie aan kwaliteit wordt gewerkt.

3.3.4 Contacten met stakeholders
Primair heeft de Raad van Toezicht zich als taak gesteld toezicht te houden op de relatie van
de Raad van Bestuur met de stakeholders.
Uit de evaluatie van de Raad van Toezicht blijkt dat de RvT-leden gezamenlijk een goed beeld
hebben van deze relaties.

Overleg met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad
De Raad van Toezicht acht de contacten met de Ondernemingsraad en de Centrale
Cliëntenraad essentieel bij haar eigen functioneren. De wijze waarop de Raad van Toezicht
door beide gremia hierin tegemoet getreden is, wordt gewaardeerd. De Raad heeft evenals
de Raad van Bestuur, waardering voor al dit werk, dat medewerkers en cliënten cq hun
vertegenwoordigers (veelal ook in vrije tijd) op zich nemen.
In september heeft het jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad plaats gevonden. In dat
overleg is gesproken over het personeelsbeleid (in het bijzonder over de werkdruk en de
capaciteitsplanning), het project de lerende evaluatie en over de exploitatieresultaten.
Daarnaast heeft mevrouw Van Rees informatief een van de overlegvergaderingen van
de Ondernemingsraad bijgewoond. Tevens heeft mevrouw Van Rees in 2015 een van de
vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad bijgewoond.
In december zou de Raad van Toezicht de jaarlijkse bijeenkomst hebben met de Centrale
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Cliëntenraad. Door omstandigheden kon dit overleg niet op de geplande datum plaats
vinden en het overleg is verschoven naar maart 2016.
In verband met de uitbreiding van de Raad van Toezicht met twee leden, hebben zowel de
Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad advies gegeven over de profielschets van de
nieuwe RvT-leden.
Tevens hebben zij een kennismakingsgesprek gevoerd met de voor benoeming voor te
dragen kandidaten en over deze benoemingen een advies afgegeven.
Overleg externe accountant
De externe accountant (EY) is statutair door de Raad van Toezicht aangewezen.
De registeraccountant heeft de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening 2014
onderzocht en hierover verslag uitgebracht aan de Raad van Toezicht in de mei-vergadering
van de Raad van Toezicht. De accountant heeft de uitslag van zijn onderzoek weergegeven
in een positieve verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening.
De jaarrekening is ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht.
De accountant heeft in het najaar 2015 een tussentijdse controle uitgevoerd waarbij
de opzet van de administratieve organisatie is onderzocht en de werking van interne
controlemaatregelen. De accountant heeft de bevindingen, neergelegd in een conceptmanagementletter, uitvoerig besproken met de auditcommissie. Bijzonder punt van aandacht
was de borging van de interne controle. De managementletter zelf is nadien in december in
de Raad van Toezicht besproken aan de hand van het verslag van de Auditcommissie.

3.3.5 Raad van Toezicht; samenstelling en good governance
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste vijf leden.
Op 1 januari 2015 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:
Naam

Functie

M/V

prof.dr.ir. R. Goodijk

voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid

M

dr. P.P.Th. Jeurissen

vice voorzitter

M

Mw. K.B.T.C. Meekhof Pleijsier

voorzitter

V

dr. M.M. van Rees-Wortelboer

lid commissie Kwaliteit & Veiligheid en lid auditcommissie

V

P.A. van Wingaarden RA RC

voorzitter auditcommissie

M

Tot juni 2015 heeft de heer mr. H. Heida als “trainee” de vergadering van de Raad
van Toezicht bijgewoond. Dit gebeurde in het kader van de Leergang Toekomstige
Toezichthouders welke de heer Heida volgde.
In mei gaf mevrouw Meekhof Pleijsier te kennen haar lidmaatschap te zullen beëindigen en
af te treden als voorzitter. De Raad van Toezicht benoemde met in gang van 1 juni 2015 de
heer Jeurissen als voorzitter en de heer Goodijk als vice-voorzitter.
Al eerder had de Raad van Toezicht besloten de Raad uit te breiden met een zesde lid. Een
openbare werving was in april in gang gezet. In juni kon echter geen geschikte kandidaat
voor benoeming voorgedragen worden.
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Na de zomermaanden is met behulp van het Nationaal Register een werving ingezet
voor twee nieuwe leden. Er werd specifiek gezocht naar een kandidaat met financiële
deskundigheid, tevens lid van de auditcommissie en naar een kandidaat met deskundigheid
op het gebied van human resources management, tevens lid van de commissie Kwaliteit &
Veiligheid.
Dit resulteerde er in dat met ingang van 1 januari mevrouw Schippers als lid benoemd kon
worden en mevrouw J. de Witte per 1 februari 2016.

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 februari 2016
Naam

Functie

Commissies

M/V

Geboortejaar

prof.dr.ir. R. Goodijk

vice voorzitter

lid remuneratiecommissie

M

1956

dr. P.P.Th. Jeurissen

voorzitter

lid remuneratiecommissie

M

1969

dr. M.M. van Rees-Wortelboer

voorzitter commissie Kwaliteit &
Veiligheid

V

1953

G.T.M. Schippers MSc

lid commissie Kwaliteit &
Veiligheid

V

1962

P.A. van Wingaarden RA RC

voorzitter auditcommissie

M

1962

drs. J.G.H. de Witte

lid auditcommissie

V

1958

Rooster van aftreden
In de statuten is vastgelegd dat er een rooster van aftreden wordt vastgesteld. In
het Reglement Raad van Toezicht is hieraan toegevoegd dat het rooster van aftreden
zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht
gewaarborgd is en dat bij voorkeur de leden niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend
zullen zijn.
Rooster van aftreden, vastgesteld maart 2016
1e keer
aftredend in

eventuele
2e termin

definitief
aftredend in

prof.dr.ir. R. Goodijk

2011 (dec.)

2012 – 2015

2016 (maart)

dr. P.P.Th. Jeurissen

2016 (sept.)

2016 - 2020

2019 (dec.)

P.A. van Wingaarden RA RC

2016 (sept.)

2016 - 2020

2020 (mrt.)

Mw. dr. M.M. van Rees-Wortelboer

2018 (dec.)

2019 - 2022

2022 (dec.)

Mw. G.T.M. Schippers MSc

2019 (dec.)

2020 – 2023

2023 (dec.)

Mw. drs. J.G.H. de Witte

2020 (febr.)

2020 - 2023

2024 (febr.)

Naam

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Hierna volgt een overzicht van de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van
Toezicht.
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Overzicht functies en nevenfunctie leden Raad van Toezicht; opgave februari 2016
Naam

Functie

Nevenfuncties

Senior adviseur GITP
International B.V.
prof.dr.ir. R. Goodijk

Dr. P.P.Th. Jeurissen

• voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad
van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorginstellingen
Bijzonder hoogleraar
• lid Raad van Commissarissen Abiant Groningen
Governance in het Semipublieke • voorzitter Raad van Toezicht Reinier van Arkel
Domein, Zijlstra Center, VU
Groep (m.i.v. 1 oktober 2015)
Amsterdam
programmaleider Celsus,
academie voor betaalbare zorg,
UMC St. Radboud Nijmegen

• acoliet St.Lambertuskerk, Rotterdam

clustercoördinator strategie en
kennis, ministerie van VWS
Mw. Dr. M.M. van Rees

Mw. G.T.M. Schippers MSc

Geen, voorheen lid
managementteam ZonMw
Den Haag, programmakader
Langdurende Zorg

• lid Raad van Toezicht Stichting Sint Jacob,
Haarlem
• lid bestuur Vrienden van Sint Jacob, Haarlem

zelfstandig ondernemer
in interim management en
organisatieadvies

• lid Raad van Toezicht GGz instelling
Transparant en Transparant Next, Leiden
• lid College van Deskundigen Centraal Bureau
Fondsenwerving, Amsterdam
• lid Bestuur St. Voorzieningenfonds OudPersoneel KNCV Tuberculosefonds, Den Haag

P.A. v. Wingaarden RA RC

zelfstandig ondernemer in
het algemeen en financieel
management

• lid Raad van Toezicht Stichting Koninklijke Auris
Groep (m.i.v. 14 maart 2016)

Mw. drs. J.G.H. de Witte

wethouder gemeente
Zwijndrecht

geen

Reglement Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in het Reglement Raad van Toezicht de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd.
Voortvloeiend uit dit reglement zijn er een informatieprotocol en een honoreringsreglement
opgesteld. In aanvulling op artikel 5 van het honoreringsreglement is een procedure
vastgesteld voor de besteding van het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor de kosten van
kwaliteits-en deskundigheidsbevordering.
In de periode 2014-2015 heeft een ad hoc werkgroep uit de Raad van Toezicht
successievelijk alle bestaande reglementen onder de loep genomen en waar nodig
op onderdelen aangepast. Tevens zijn de reglementen van de RvT-commissies
“geharmoniseerd”. In de vergadering van april 2015 zijn al deze documenten opnieuw
vastgesteld.

3.4 CLIËNTENRAAD
Medezeggenschap cliënten bij Saffier De Residentiegroep
Saffier De Residentiegroep (SRG) hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten.
De cliënten in de locaties worden vertegenwoordigd door lokale cliëntenraden. De lokale
cliëntenraad behandelt met de locatiemanager de onderwerpen die betrekking hebben op
de locatie. Met betrekking tot locatie-overstijgende onderwerpen worden de belangen van
cliënten behartigd door de Centrale Cliëntenraad (CCR), waarin alle lokale cliëntenraden
vertegenwoordigd zijn. De Centrale Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van
Bestuur.
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De cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die
voor de cliënten van Saffier De Residentiegroep van belang zijn. De Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft
en (verzwaard) adviesrecht.
Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad behartigt in het bijzonder de gemeenschappelijke en locatie
overstijgende belangen van de cliënten van Saffier De Residentiegroep. Periodiek vindt een
open, constructief en informatief overleg plaats met leden van de Raad van Bestuur.
In de Centrale Cliëntenraad hadden eind 2015 de volgende afgevaardigden zitting:
- Mevrouw H. van den End, lid namens De Lozerhof
- Mevrouw G. van Tintelen, plv. lid namens De Lozerhof
- De heer J.J. Koolmees, lid namens Nolenshaghe
- Mevrouw G. Knol-van der Meide, plv. lid namens Nolenshaghe
- Mevrouw W.A. Boon-van Duyn, lid namens Domus Nostra
- Mevrouw E. Baars, plv. lid namens Domus Nostra
- De heer G.A.M. van der Ark, lid namens Mechropa
- De heer H.A. Sijgers, plv. lid namens Mechropa
- De heer A. Toet, lid namens WoonZorgPark Loosduinen
- De heer B. Bakker, plv. lid namens WoonZorgPark Loosduinen
- De heer P.W. van Ark, lid namens WoonZorgParken Swaenehove en Swaenesteyn
- De heer H. Vrins, plv. lid namens WoonZorgParken Swaenehove en Swaenesteyn
- De heer jhr. mr. P.C.I.G.M. van Nispen tot Sevenaer, lid namens Maison Gaspard de Coligny
- De heer E.J.G. Ouwejan, plv. lid namens Maison Gaspard de Coligny
- Mevrouw E. Oosterling-Slavenburg, lid namens Huize Royal en Royal Rustique
- De heer L.C.J. Anema, onafhankelijk voorzitter
- Ambtelijk secretaris is mevrouw T. Abbinga
Drie leden van de CCR vormen het dagelijks bestuur (DB), een informeel overlegorgaan.
Eind 2015 zijn dit de heer drs. L.C.J. Anema, de heer G.A.M. van der Ark en de heer drs.
E.J.G. Ouwejan.
Begin 2016 is afscheid genomen van de heer Van Nispen tot Sevenaer, tot 1 juli 2015
voorzitter van de CCR, van mevr. L. van der Harst, tot 1 september 2015 ambtelijk secretaris
en van mevrouw De Graaf-Keus en mevrouw Kwakkenbos, respectievelijk lid en plv. lid
namens Huize Royal en Royal Rustique.
Lokale Cliëntenraden
De lokale cliëntenraden bestaan uit cliënten, betrokken familieleden en/of relaties
van de cliënten. Zij behartigen de belangen van alle cliënten van de desbetreffende
locatie, bewoners, huurders van aan- en inleunwoningen en abonnees van het Wel Thuis
abonnement. Via de cliëntenraad krijgen al deze cliënten de kans om mee te praten en mee
te beslissen over aangelegenheden die hun aangaan.
Voor de lokale cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft.
Jaarlijks of halfjaarlijks wordt een algemene vergadering georganiseerd voor de cliënten
van de locatie met de lokale cliëntenraad. Leden van de cliëntenraad zijn aanwezig bij
bewonersbijeenkomsten in de locatie. Informele contacten met cliënten dragen ertoe bij dat
de cliëntenraad weet wat de achterban belangrijk vindt.
Werkwijze Centrale Cliëntenraad
Begin 2015 heeft CCR de notitie Werkwijze en werkplan van de CCR voor het jaar 2015
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vastgesteld. In deze notitie zijn de activiteiten van de CCR vanuit verschillende invalshoeken
belicht. Het belang van het delen van ervaringen is verwoord, net als de werkwijze bij het
opstellen van adviezen en de ondersteuning van de lokale raden. Daarnaast zijn de meer
administratieve/huishoudelijke CCR-onderwerpen benoemd: jaarplan, jaarverslag, website
en themabijeenkomst.
De Centrale Cliëntenraad komt om de twee maanden bijeen, eerst voor onderlinge
bespreking, gevolgd door een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Daarnaast
is er tweemaandelijks overleg tussen de leden van de Raad van Bestuur en het dagelijks
bestuur van de CCR. Hierbij worden agendapunten voor komende overlegvergaderingen
geïnventariseerd en bestaat gelegenheid op informele wijze over actuele zaken van
gedachten te wisselen.
De CCR heeft enkele keren gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om in
de vergadering met leden van (het management van) de organisatie van Saffier de
Residentiegroep van gedachten te wisselen. Met de manager Culinair en de manager Horeca
& Catering werd gesproken over het maaltijdenbeleid, met de adviseur Fondsenwerving over
fondsenwerving en met de manager Kwaliteit & Innovatie over het beleid rond onbegrepen
gedrag.
Het overleg met de Raad van Bestuur ervaart de CCR als open en constructief. In 2015 heeft
de CCR wel een enkele keer moeten attenderen op de wenselijkheid in een eerder stadium
van besluitvorming advies te kunnen uitbrengen. De hierna volgende paragraaf Adviezen
van de Centrale Cliëntenraad geeft een beeld van de onderwerpen van overleg en advisering.
Relatie tussen de CCR en de lokale cliëntenraden
Belangrijk punt in het werk van de CCR is de relatie tussen de CCR en de lokale
cliëntenraden. Het Rondje langs de locaties is een vast agendapunt bij de CCR-vergaderingen
dat als zeer functioneel en prettig wordt ervaren en dat relevante input voor de activiteiten
van de CCR levert.
In ditzelfde kader is op 9 april 2015 een themabijeenkomst gehouden voor alle leden van
alle cliëntenraden.
De bijeenkomst had als doelstellingen: stimuleren dat lokale raden over de schutting
van de eigen raad heen kijken, van elkaar leren, kennis vergroten, meedenken over een
toekomstbestendige organisatie en tenslotte het versterken van het ‘wij-gevoel’.
Dit is ingevuld door middel van een presentatie en gesprek over het project Lerende
evaluatie. De projectleider lichtte toe dat dit project, voortbouwend op de ervaringen bij
Royal Rustique, draait om de invoering van een innovatief leef-, woon- en behandelconcept
in de kleinschalige woonzorgvoorzieningen Nolenshaghe en Domus Nostra. Het gaat om het
stimuleren en ondersteunen van de eigen regie met als doel de kwaliteit van leven van de
cliënten in Nolenshaghe en Domus Nostra te vergroten. Dit sluit aan bij en loopt vooruit op
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen aangaande de langdurige zorg en is hiermee
zowel inhoudelijk als financieel toekomstbestendig.
Na de presentatie en de levendige discussie in drie discussiegroepen volgde een plenaire
bespreking waarvoor ook de leden van de Raad van Bestuur en mevrouw Van Rees, lid van
de Raad van Toezicht, aanschoven.
Conform het werkplan heeft in juni tweemaal een inspirerende cursus medezeggenschap
voor de leden van alle cliëntenraden plaatsgevonden.
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Op de website van Saffier De Residentiegroep is een bondige en actuele weergave van de
taak en leden van de CCR te vinden. Ook het jaarverslag Medezeggenschap cliënten 2015
kan vanuit hier worden gedownload.
Overleg met de Raad van Toezicht
Eind 2014 is mevrouw M. van Rees-Wortelboer, de door de CCR voorgedragen kandidaat
voor de Raad van Toezicht, tot lid van de Raad van Toezicht benoemd. Tijdens de CCRvergadering in maart 2015 heeft mevrouw Van Rees nader kennis gemaakt met de CCRleden. Tijdens een gesprek in oktober 2015 met het DB stelde zij zich op de hoogte van de
ervaringen van de CCR.
Een paar keer heeft in 2015 overleg plaatsgevonden van enkele leden van de Raad van
Toezicht met het dagelijks bestuur van de CCR naar aanleiding van ontstane vacatures in de
Raad van Toezicht. In december is kennis gemaakt met twee beoogde kandidaten.
Het voor december geplande jaarlijks overleg plaats tussen de leden van de Raad van
Toezicht en de leden van de Centrale Cliëntenraad in aanwezigheid van de leden van de
Raad van Bestuur is vanwege agendaproblemen doorgeschoven naar begin 2016. Op
voorstel van de CCR zal sturen op kwaliteit van leven het centrale gespreksthema zijn.
Participatie in diverse overleggen
Twee leden van de CCR hebben op verzoek van de Raad van Bestuur deelgenomen aan de
werkgroep Klantbeloften samen met vertegenwoordigers vanuit de verzorging en vanuit de
verpleging. In deze werkgroep zijn heldere klantbeloften geformuleerd die bijdragen aan het
onderscheidend vermogen van Saffier De Residentiegroep.
Op 2 april had een delegatie van de CCR een gesprek met Verenso t.b.v. de visitatie
specialisten ouderengeneeskunde van Saffier De Residentiegroep. In dit gesprek kwamen
verbeterpunten voor SRG aan de orde.
Eveneens op 2 april 2015 heeft een vruchtbare bijeenkomst plaatsgevonden van het DB van
de CCR met een delegatie van de OR. De afspraak is gemaakt ook in de toekomst met elkaar
goed voeling te houden.
Het DB van de CCR is in het najaar betrokken bij gesprekken over de zorginkoop voor 2016
en 2017 van de Raad van Bestuur met het zorgkantoor CZ. Het DB heeft input gegeven op
de opgestelde zelfanalyse en op de ontwikkelplannen. Voor 2016 en 2017 zijn afspraken
gemaakt over de uitvoering van een beperkt aantal ontwikkelplannen.
Op 15 december vond een presentatie plaats van het onafhankelijk onderzoeksinstituut
KIWA dat bij Saffier De Residentiegroep de tweejaarlijkse meting van klantervaringen (CQindex) heeft uitgevoerd. Hierbij waren naast CCR-leden ook (locatie)managers van Saffier De
Residentiegroep aanwezig. De uitkomsten van de vorige CQ-index zijn per locatie door de
locatiemanager met de lokale cliëntenraad besproken waarbij verbeterpunten zijn gekozen
en plannen van aanpak zijn opgesteld.
Adviezen Centrale Cliëntenraad
Saffier De Residentiegroep wil een vernieuwende organisatie zijn, waarin voor de cliënten
het zoveel mogelijk kunnen houden van de eigen regie over het leven voorop staat. Dit
stelt veranderende eisen aan het personeel in de toekomst. Het beleid dat gericht is op het
aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers die over de benodigde kwaliteiten
beschikken, is vastgelegd in het Strategisch Personeelsbeleidsplan 2015-2020. De CCR kan
zich goed vinden in de voor de volgende jaren geformuleerde doelstellingen en in de daarbij
aangegeven acties. De voornemens vragen nu om verdere concretisering en uitwerking. De
CCR wil daaraan waar mogelijk ook zelf graag bijdragen.
Naast de medewerkers vervullen vrijwilligers en in toenemende mate ook mantelzorgers een
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belangrijke rol bij de zorg voor cliënten. De CCR heeft een positief advies uitgebracht over
de nota Mantelzorgbeleid waarin de visie van Saffier De Residentiegroep op dit belangrijke
en actuele onderwerp helder wordt uiteengezet. Wel was de CCR van mening dat de
verdere implementatie uitwerking behoeft. Hoewel de situatie per locatie en cliëntgroep zal
verschillen en daarmee ook de implementatie, is gepleit voor een overkoepelende centrale
regie. Deze kan een kader bieden voor de uitwisseling van best practices en tegelijkertijd
borgen dat aan het onderwerp gestructureerd en planmatig (binnen tijdstermijnen) wordt
gewerkt. Hierop is besloten een dergelijke regiegroep in te stellen. Een lid van de CCR zal
hieraan deelnemen.
Uitgebreid is met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de adviesaanvraag
met betrekking tot nieuwe maaltijdconcepten. De CCR stemde uiteindelijk in met de
voorgestelde nieuwe maaltijdconcepten: het roomservice concept, het huiskamerconcept en
het restaurantconcept. De beoordeling spitste zich toe op de voorgestelde verkleining van
de keuzemogelijkheden bij de hoofdmaaltijden. De CCR achtte deze na de nadere toelichting
aanvaardbaar. De CCR merkte op graag op hoofdlijnen geïnformeerd te blijven over het
verloop van het veranderingsproces en er van uit te gaan dat de lokale cliëntenraden zullen
kunnen participeren in de in te stellen werkgroepen per locatie.
Advies is uitgebracht over de aanpassing van het prijsbeleid horecaproducten en diensten.
De CCR stemde in met de essentie van de voorstellen waardoor de in 2011 gekozen
uitgangspunten: kostendekkende prijzen, jaarlijkse indexatie en korting voor de relaties
van onze locatiebewoners in de loop van 2016 opnieuw gaan gelden. De kortingsregelingen
worden geüniformeerd en teruggebracht tot 10%. Het handhaven van de kortingsregelingen
geeft uitdrukking aan de gastvrijheid die Saffier De Residentiegroep aan haar relaties wil
betonen.
De gewijzigde regelgeving en demografische ontwikkelingen leiden ook voor Saffier De
Residentiegroep tot een verminderde instroom van nieuwe cliënten. Mede in dit licht is
besloten de locatie Swaenestate op termijn af te stoten. Een positief advies is gegeven over
het voornemen de cliënten die nog tijdelijk in Swaenestate woonden, definitieve huisvesting
in een van de andere locaties van Saffier De Residentiegroep aan te bieden. Voor die cliënten
gaat het om een ingrijpende zaak die uiteraard vraagt om zorgvuldigheid in hun richting. De
door de Raad van Bestuur geschetste aanpak getuigde hiervan.
Uit de adviesaanvraag met betrekking tot de conceptbegroting 2016 wordt duidelijk dat
Saffier De Residentiegroep moeilijke jaren tegemoet gaat. Er is onder meer sprake van een
dalende productie, lagere tarieven en een te hoge en inflexibele personeelsbezetting. Dat
de totale begroting inclusief kapitaalslasten voor 2016 desondanks sluit met een positief
resultaat is onder de gegeven omstandigheden een te waarderen resultaat. Dit resultaat
wordt evenwel alleen gehaald als aan een aantal aangegeven voorwaarden wordt voldaan.
De CCR is op basis van de haar beschikbare gegevens van mening dat de voorgenomen
acties om de opbrengsten te verhogen en de kosten te verminderen niet toereikend zijn om
de continuïteit op termijn zeker te stellen. De CCR heeft zich daarom van een oordeel over
de conceptbegroting 2016 onthouden.
De CCR heeft positief geadviseerd over het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel
voor leden van de Raad van Toezicht. Met de kandidaten voor twee vacatures zijn eind
december door het dagelijks bestuur van de CCR kennismakingsgesprekken gevoerd. Ook
is in december kennis gemaakt met de heer Van Riel op wie een beroep is gedaan als ‘turn
around manager’.
Afsluitend
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In 2015 is veel van de leiding en medewerkers van Saffier De Residentiegroep gevraagd.
En hoewel er altijd zaken voor verbetering vatbaar zijn, waardeert de Centrale Cliëntenraad
de wijze waarop medewerkers en leiding zich hebben ingezet om de kwaliteit van leven
van de cliënten te bevorderen. Ook voor de toekomst spreekt de Centrale Cliëntenraad het
vertrouwen uit in het personeel en de leiding van onze organisatie.

3.5 ON DERNEMING SRA A D
De Ondernemingsraad van Saffier De Residentiegroep presenteert hierbij het Jaarverslag 2015.
Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2015
De heer G. Berends			
- voorzitter
Mevrouw C. v.d. Valk			
- vice-voorzitter
Mevrouw T. Woudstra			
- secretaris
Mevrouw A. Adegeest			
- lid
Mevrouw J. Roepert			
- lid
Mevrouw L. Roth			
- lid
Mevrouw M. Jansen			
- lid
Mevrouw L. den Heijer		
- lid
Mevrouw C. Schermer			
- lid
Mevrouw R. IJsinga			
- lid
Mevrouw T. den Heijer		
- lid
Mevrouw A. Hommens-v.d. Steeg - lid
Mevrouw R. Windster			
- lid
De heer Zeki Kirmit			
- lid
Ambtelijk secretaris: mevrouw H. Pescott.
In de loop van 2015 is een drietal OR-leden afgetreden; mevrouw Taal, mevrouw B. Baijens
en de heer T. Marcussen. Omdat er eind 2014 ook al een vacature was ontstaan, zijn eind
september vier nieuwe leden tot de OR toegetreden: mevrouw T. den Heijer, mevrouw A.
Hommens-v.d. Steeg, mevrouw R. Windster en de heer Z. Kirmit.
Vergaderingen
In 2015 hebben 12 OR-vergaderingen en 12 overlegvergaderingen met de bestuurders
plaatsgevonden. Van alle vergaderingen zijn verslagen gemaakt, die na goedkeuring op
Intranet zijn geplaatst.
Onderwerpen waarmee de ondernemingsraad zich in 2015 o.a. heeft beziggehouden:
- Begroting 2015
- Kwartaalcijfers
- Verzuimcijfers januari t/m december			
- Vernetcijfers januari t/m december		
- Cumulatieve exploitatieresultaten
- Personeelsbeleid 2014-2017
- Werkplan 2015 - Raad van Bestuur
- Zeepkistbijeenkomsten 2015
- Projectplan Klantbeloften
- Projectplan Taskforce personeelsbeleid
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-

Werving en Selectie leden Raad van Toezicht
Nota ‘Ruimte scheppen voor Welbevinden’
Kaderbrief 2016
Concept begroting 2016

Een delegatie van de OR overlegde iedere twee maanden met de locatiemanagers en met de
RVE-managers.
De OR heeft op vrijwel alle locaties regelmatig spreekuur gehouden. Ook hebben diverse
overleggen met medewerkers plaatsgevonden wanneer dit noodzakelijk werd geacht.
De OR leverde maandelijks kopij aan voor het personeelsblad Ieders Nieuws.
Advies en instemming
Ter advisering werden behandeld de volgende aanvragen:
- Aanpassing Organisatiestructuur Centrale diensten
- Strategisch personeelsbeleidsplan 2015-2020
- Taskforce personeel
- Mantelzorgbeleid
- Investering Project Parkwoningen
- Herpositionering Bureau Huisvesting
- Begroting 2016
- Integratie functies algemene schoonmaak en interne logistiek
- Maatregelen bij de begroting 2016 om de personele kosten terug te dringen.
Ter instemming werden behandeld de volgende aanvragen:
-Wijziging werktijden restaurant Mechropa
-Aanpassing werktijden productiekeuken
-Aanpassing werktijden receptie Maison Gaspard de Coligny
-Aanpassing Organisatiestructuur Centrale diensten
-Aanpassing werktijden werkorganisatie en activiteitenbegeleiders WoonZorgPark
Loosduinen
-Richtlijnen Kleding en Uiterlijke Verzorging
-Gedragscode gebruik (mobiele) telefoon
-Nieuwe maaltijdconcepten
-Handboek Vrijwilligers
-Aanpassing roosters facilitair medewerkers WoonZorgParken.
Cursussen
Op maandag 13 en dinsdag 14 april nam de gehele OR deel aan een algemene,
tweedaagse cursus in het Van der Valk Hotel Avifauna in Alphen a/d Rijn onder leiding
van mw. Helmi Kaskens van bureau De Kromme Rijn.
Raad van Toezicht
Op donderdag 17 september vond in WoonZorgPark Loosduinen het jaarlijkse overleg plaats
van de OR-leden met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
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4. Beleid en uitvoering
In 2015 is gewerkt vanuit het strategisch beleid voor 2012 – 2015 en is veel aandacht
besteed aan het ontwikkelen van beleid voor de komende jaren. Hierbij zijn tevens visie en
missie tegen het licht gehouden.

4.1 MEERJA RENBELEID
4.1.1 Missie en visie
Bij Saffier De Residentiegroep staat welzijn van de cliënt voorop. Mensen zichzelf kunnen
laten zijn en blijven, is onze missie.
In de visie van Saffier De Residentie staat de cliënt centraal. We onderscheiden ons hierbij
door de erkenning van de cliënt als individu. Het jezelf kunnen zijn en blijven, ook als
je door ziekte, handicap of het bereiken van hoge leeftijd hulp en ondersteuning nodig
hebt. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt voorop. Niet de ziekte of handicap is het
vertrekpunt in de omgang maar de persoon, wie hij of zij is en wat hij of zij kan betekenen.
Deze visie klinkt door in alle beleidsbeslissingen rond doelgroepen, rond wonen en zorg aan
de cliënten en keuzes ten aanzien van samenwerking met andere partijen.
Waarmaken wat we beloven heeft prioriteit. We doen dat onafhankelijk van elke verandering
in financiering en regelgeving, met een eigen koers en vertrouwen in de uitkomst, in het
belang van de cliënten.
4.1.2 Kernwaarden
Onze organisatie is zo goed als de mensen die bij ons werken. De kracht van de organisatie zit
in iedere medewerker, als lid van een team en als individu. De kernwaarden vormen de basis
van het gedrag. Daarbij is gekozen voor drie kernwaarden, die met elkaar zijn verbonden en
een geheel vormen.
Betrouwbaar: we houden ons aan afspraken en doen wat we zeggen. We zijn eerlijk over
onze mogelijkheden en onmogelijkheden.
Inlevend: we kruipen in de huid van de ander, hebben begrip voor wat zij (of hij) doet en
zijn betrokken.
Vernieuwend: we durven af te wijken van de normale gang van zaken door creatief te zijn
en gebruik te maken van al onze kwaliteiten. We proberen andere werkwijzen uit om tot
verbetering te komen.

4.1.3 Klantbeloften
In 2015 is gewerkt aan het formuleren van klantbeloften uitgaande van kernwaarden en
missie en visie.
Met het formuleren van ‘klantbeloften’ willen we duidelijk maken wat de bewoner (de klant)
van ons kan verwachten en wat Saffier De Residentie onderscheidt van andere organisaties
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in de stad. De bewoners en hun vraag centraal in alle plannen, daar gaat het om. Binnen de
financiële kaders, dat spreekt voor zich.
Bij de formulering zijn uitkomsten voorgelegd aan groepen bewoners. Zij zijn immers de
echte deskundigen. Die hebben behoorlijk aangescherpt en duidelijk gemaakt waar voor hen
de belangen liggen. Aandacht voor de bewoner en diens persoonlijke vragen. En aandacht
voor de rol die zij hebben en ook willen houden in hun leven en ook de zorg die zij daarbij
krijgen. Samen mét de klant en niet denken vóór de klant, dat was de kern. Dat betekent
ook, niet alles uit handen nemen, wat de cliënt of diens mantelzorger zelf kan.
Een aantal collega’s heeft vervolgens de klantbeloften nog eens getoetst. Kunnen we dat
allemaal ook waarmaken en wat moet er dan nog gebeuren? De conclusie was dat we het
misschien nog niet altijd kunnen, maar dat het wel de ambitie moet zijn. Voor de bewoner
en zijn/haar vraag, daarvoor zijn we er tenslotte.
Klantbeloften geformuleerd
Je kunt er lang over praten, maar uiteindelijk was de kern van de boodschap steeds weer
‘aandacht’ en is vanuit die belofte verder gewerkt. Dat heeft geleid tot een klantbelofte en
daaronder drie uitwerkingen.

Oprechte aandacht voor elkaar
Wij handelen vanuit uw persoonlijke wensen
Wij kijken samen met u naar wat wél kan
Wij willen dat iedereen zich hier begrepen voelt
De klantbeloften geven de door ons waar te maken kwaliteit van dienstverlening weer en
worden dan ook de komende jaren verder ingevoerd en gekoppeld aan competenties van
medewerkers.

4.1.4 Lerende organisatie
De lerende organisatie is een antwoord op de landelijke trend waarbij in de zorg een
duidelijke kwaliteitsslag zal plaatsvinden, waarbij preventie, welzijn, participatie en eigen
verantwoordelijkheid van de burger de uitgangspunten zijn. Deze transitie vraagt een
cultuuromslag in denken, houding en handelen van zowel cliënten als zorgprofessionals.
Hierbij zullen (medewerkers van) zorgaanbieders zelfstandig in staat moeten zijn in te
spelen op de individuele, veranderende vraag van de cliënt.
Uitgangspunt is regie bij de cliënt en kwaliteit van leven centraal. Dat vraagt medewerkers
die eveneens ruimte krijgen en benutten en oplossingsgericht kunnen handelen.
In Nolenshaghe en Domus Nostra, is in dit kader in 2014 een begin gemaakt met de
zogenoemde ‘Lerende Evaluatie’. Hiermee ontwikkelen we een nieuwe manier van werken
gebaseerd op de ervaringen die we hebben opgedaan in Royal Rustique. (zie ook pagina 43)
Scheiden van wonen, zorg en behandeling vormen de basis.
Stap voor stap wordt bekeken hoe een dergelijke werkwijze ook in een grootschalig
verpleeghuis kan worden toegepast. Dit gebeurt samen met cliënten en hun mantelzorgers,
medewerkers en externe partijen zoals gemeente, ministerie VWS, zorgkantoor en TNO.
In 2015 zijn hierin stappen gezet. Vanaf mei is het scheiden van de behandelfunctie van de
functies wonen en zorg voor een groep bewoners expliciet in gang gezet en is geoefend met
meer zeggenschap voor cliënten, voorzieningen regelen vanuit de Zorgverzekeringswet en
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WMO.
In de zomer heeft TNO diepte-interviews gehouden onder de bewoners van de pilotgroepen.
Hieruit was de voornaamste conclusie dat men er nog niet zo veel van merkt. Er is nog een
afwachtende houding onder de bewoners. Dit werd ook bevestigd door de aanwezigen bij
de zgn. focusgroep met mantelzorgers/contactpersonen die in september jl. plaatsvond. De
komende tijd zal de aandacht binnen het project dan ook wat minder gaan naar de financiële
kant en meer naar het motiveren en enthousiasmeren van alle betrokken medewerkers en
bewoners en mantelzorgers/contactpersonen in het nemen van die eigen regie. We zullen
meer gaan werken aan het vormgeven van de term ‘eigen regie’. Dit is nu nog vaak een
abstract begrip, maar het is belangrijk dat dit concreter wordt en mensen daadwerkelijk
het gevoel krijgen van meer zeggenschap, meer eigen inbreng over de dagelijkse dingen.
Bijvoorbeeld een ander koffiezetapparaat dat op rolstoelhoogte staat en makkelijk te
hanteren is, zodat iedereen zelf zijn kopje koffie kan pakken. Op het moment dat hij dat wil!
Symposium “Durf te leven”
Tijdens een geslaagd minisymposium op 12 november is voor het voetlicht gebracht wat
de basis vormt voor de visie van Saffier De Residentie. Voorzitter Raad van Bestuur Roland
de Wolf gaf in zijn inleiding aan dat we met “Durf te leven” laten zien wat de bevlogenheid
is ten aanzien van zorg aan kwetsbaren. De mens en wat zij zijn en kunnen, daar gaat het
om. Dat betekent ook zelf kunnen beslissen over het dagelijks leven en niet alle risico’s
uitbannen. De kwaliteit is bepalend en niet de verlenging van het leven. Vervolgens is dit
thema vanuit diverse invalshoeken en sprekers belicht.
Deelname aan Waardigheid en Trots
De ‘Lerende Evaluatie’ is één van de 157 projecten die door VWS zijn geselecteerd als
voorbeeldproject in het programma Waardigheid en Trots. Momenteel zijn we met VWS en
Zorgverzekeraars Nederland in gesprek over mogelijke regelruimte die nodig is voor het
project. Indien aanpassingen nodig zijn, dan wordt een algemene maatregel van bestuur
hiervoor opgesteld, waarin nadere randvoorwaarden worden opgenomen.

4.2 UIT VOERING ALG EMEEN B EL EI D
De uitvoering van het algemeen beleid in de locaties en diensten richt zich enerzijds op
de kerntaken zorg, wonen en welzijn van de cliënten en anderzijds op medewerkers en
organisatie. De locatie is hierbij de resultaat verantwoordelijke eenheid. Echter niet als
losstaande entiteit, maar als loyaal onderdeel van Saffier De Residentiegroep in het besef dat
de som meer is dan de losse delen.
Uitvoering per locatie en dienst
Hier volgt een nadere toelichting op ontwikkelingen in locaties en afdelingen.
WoonZorgPark Loosduinen
Het WoonZorgPark Loosduinen biedt een levendige woonomgeving aan ouderen die beschut
en bescherm willen wonen. Klantgerichtheid en gastvrijheid horen hier bij. Het Plaza
restaurant is hier het sprekende voorbeeld van. In 2015 is dit restaurant voor de derde keer
onderscheiden met een gouden bordje voor gastvrijheid en kwaliteit door de gemeente Den
Haag. De stedelijke uitreiking van de gouden, zilveren en bronzen bordjes vond in 2015
plaats in WoonZorgPark Loosduinen en met het organiseren van deze festiviteit zijn de
kernkwaliteiten nog eens extra bewezen.
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In verband met veranderingen in zorgwetgeving ten aanzien van langdurig wonen is in
januari 2015 een interne verbouwing gestart binnen Loosduinen. Het gebouw is hiermee
gereed gemaakt voor wonen door mensen die een zwaardere zorgvraag hebben en meer
gestructureerde dagbesteding behoeven. In juni 2015 is de vernieuwde vleugel Molenzicht
in gebruik genomen.
WoonZorgPark Swaenesteyn
De locatie Swaenesteyn en het eraan verbonden complex aanleunwoningen Swaeneduin,
bieden verzorg en beschermd wonen in een levendige woonomgeving.
WoonZorgPark Swaenesteyn is een locatie waar ook wijkbewoners gebruik maken van
diverse diensten. Het restaurant Oase is hier wel het meest sprekende voorbeeld van. Dit
restaurant is in 2015 voor de vierde keer bekroond met een gouden bordje van de gemeente
Den Haag. In de tuin van de locatie is tevens een moestuin die door zowel de bewoners van
Swaenesteyn als de wijk flink wordt benut voor ontmoeting en uitwisseling.
In 2015 is daarnaast een verandering opgetreden ten aanzien van de dagverzorging vanuit
de AWBZ. Deze functie is overgegaan naar de WMO en is nu een maatwerkvoorziening vanuit
de WMO. Er is een terugloop geconstateerd in aantal bezoekers die vanuit de WMO hiervoor
geïndiceerd zijn. Besloten is om in 2016 de activiteit wel voort te zetten en een kans te
geven zich te ontwikkelen.
Maison Gaspard de Coligny
Maison Gaspard de Coligny is de woonzorglocatie met een grote binding met de wijk
Benoordenhout. De locatie omvat mooie tweekamerappartementen voor langdurig wonen,
mogelijkheden voor kortdurend verblijf en ruime zorggarantie-appartementen die gehuurd
kunnen worden met daarbij de mogelijkheid van zorg.
Wijkactiviteiten nemen een grote plaats in en het abonnement Wel Thuis verbindt de wijk
en de locatie op een laagdrempelige wijze met elkaar. Dit abonnement wordt aangeboden
vanuit de afdeling M&C waarin de coördinator Wel Thuis van het Benoordenhout samenwerkt
met de functionaris in Escamp en Loosduinen.
In 2015 zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld en zijn enkele informatiemiddagen voor
wijkbewoners georganiseerd. Het wijkservicepunt/zorgwinkel en de eerstelijns praktijk voor
fysiotherapie en ergotherapie zien een toename in bezoekers.
Huize Royal en Royal Rustique
Huize Royal omvat sfeervolle en servicegerichte woonvoorzieningen aan de Rusthoekstraat
in Scheveningen. Royal omvat 40 aanleunwoningen, 32 inleunwoningen en 42
appartementen in de herenhuizen Royal Rustique. Kern van wonen in Huize Royal is eigen
regie en mogelijkheid het leven te leiden zoals je dat het liefste wilt. Met daarbij zorg en
service waar nodig. In alle gevallen is wonen en zorg gescheiden. In de herenhuizen van
Royal Rustique komt dit ook duidelijk naar voren. Een vernieuwende vorm van wonen voor
mensen die verpleeghuiszorg behoeven. Men huurt het appartement en het dienstenpakket
op het terrein van wonen, zorg en welzijn is afgestemd op de zorgbehoefte. Dit wordt
geregeld in een Volledig Pakket thuis (VPT).
In 2015 is gewerkt aan de profilering van Huize Royal en Royal Rustique in met name
Scheveningen Advertenties, online deelname aan Woonz.nl en samenwerking met het
abonnement Wel Thuis hebben de bekendheid vergroot. Veel activiteiten in Huize Royal zijn
ontplooid in samenwerking met de Stichting Ons Thuis. Voor de aanleun- en inleunbewoners
is hiermee aan de behoefte aan meer welzijn en activiteiten gehoor gegeven.
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Revalidatie- en verpleegcentrum Mechropa
Mechropa heeft een lange traditie als verpleeghuis met kennis van revalidatiezorg bij
diverse aandoeningen. Samenwerking met MCH Westeinde met de afdeling orthopedie en
neurochirurgie, vindt al geruime tijd plaats. Daarnaast doet Mechropa mee in het CVA stroke
project van de Stichting Transmurale Zorg.
Sinds 2012 is Mechropa het revalidatiecentrum voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in
Scheveningen. In 2015 is de afdeling GRZ van verpleeghuis Nebo tijdelijk bij Mechropa
ingetrokken. De ketenafspraken met Haga ziekenhuis en het MCH-Bronovo over de GRZ
patiënten zijn gestroomlijnd.
In 2015 zijn stappen gezet richting het verkrijgen van de kwalificatie “Topcare GRZ”.
Wetenschappelijk onderzoek is in dit kader van belang en hiertoe is toenadering gezocht tot
LUMC in Leiden.
Daarnaast is veel aandacht besteed aan het klantperspectief. Een multidisciplinair team heeft
De ‘ideale reis’ van de cliënt benoemd, op basis van diepte interviews en ervaringen uit de
exit interviews. Dit met als doel de dienstverlening te benoemen die de organisatie levert
om de ervaring van de cliënt te optimaliseren en de klantbelofte waar te maken. Onderdeel
hiervan zijn het benoemen van indicatoren en het inzetten van verbeteracties en vervolgens
het doen van nieuwe metingen ter toetsing en bijstelling wanneer nodig.
In Mechropa wordt vraaggerichte zorg vormgegeven volgens de ICF methodiek en als
hulpmiddel is hiervoor het werken met PlanCare 2 begin 2015 ingevoerd.
Woon- en behandelcentrum Nolenshaghe
Nolenshaghe een gespecialiseerd woon- en behandelcentrum waar kleinschalig wonen
wordt geboden in een groter geheel met alle voorzieningen die daarbij mogelijk zijn.
Ook wijkbewoners voelen zich thuis in Nolenshaghe en maken gebruik van de diverse
voorzieningen, zoals het restaurant en eerste lijns praktijken.
Nolenshaghe is gespecialiseerd in behandeling van cliënten met NAH, in palliatieve terminale
zorg en wonen voor cliënten die complexe zorg behoeven. Ook is in Nolenshaghe een
afdeling voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ).
Het restaurant heeft in 2015 voor de tweede keer meegedaan met Den Haag aan Tafel en
behaalde een zilveren bordje. De eerstelijns praktijken profileerden zich verder en zijn onder
meer gestart met een maandelijks inloopspreekuur van de ergotherapeut. Samenwerking
met scholen heeft leuke initiatieven opgeleverd voor de verbinding van jong en oud.
In Nolenshaghe wordt het project “De lerende evaluatie” vormgegeven. Zie ook pagina 36.
Woon- en expertisecentrum Domus Nostra
Domus Nostra is het wooncentrum waar sinds september 2013 cliënten met het syndroom
van Korsakov op kleinschalige wijze wonen en begeleiding ontvangen. De locatie omvat
84 eenkamerappartementen met voor iedere bewoner een eigen badkamer. Per woongroep
bevinden zich op de etages een gemeenschappelijke woonkamer en woonkeuken.
Samenwerking
Domus Nostra heeft in korte tijd bekendheid verworven en werkt nauw samen met Parnassia
en maakt als mede-initiatiefnemer deel uit van het Korsakov Kenniscentrum.
Een afdeling van Domus Nostra participeert in de “Lerende Evaluatie”.
Woon- en behandelcentrum De Lozerhof
De Lozerhof is toegerust op wonen en behandeling van cliënten met een dementieel
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syndroom. Op de afdelingen is veel aandacht voor de eigenheid van de cliënt. Waar voelt
iemand zich het meeste thuis in wat voor een sfeer en wat zijn de bezigheden en interesses
van dit moment, dat zijn de pijlers van het wonen voor cliënten.
Het mantelzorgbeleid krijgt daarnaast veel aandacht. Mantelzorgers zijn immers belangrijk
voor het welbevinden van de bewoner en voor de zorg- en dienstverlening van de
medewerkers. De mantelzorger moet zich welkom voelen en uitgenodigd worden om ook na
opname van moeder/vader/familie in De Lozerhof, betrokken te blijven bij de zorgverlening
en dagbesteding.
In 2015 is gestart met het “Open deur” beleid. Gefaseerd zijn de deuren van de etages
geopend, opdat bewoners meer vrijheid hebben om door het huis te gaan en zelfstandig
naar de parterre met onder meer de besloten binnentuin.
In 2015 heeft De Lozerhof samengewerkt met Royaal Zorg om multiculturele zorgverlening
vorm te geven in De Lozerhof. Aan het eind van het jaar is besloten dat de samenwerking op
basis van detachering van medewerkers niet wordt voortgezet. Wel gaat in De Lozerhof de
diversiteit voortgezet worden.
Parnassia en Saffier De Residentiegroep hebben in 2015 een verpleeghuis IC ontwikkeld om
mensen die in nood zijn en ontwrichtend gedrag vertonen een goede plek en begeleiding
te bieden buiten de psychiatrie. Het gaat hierbij om bovenmatige agressie, fysiek geweld,
geluidsoverlast en seksuele overlast. Met enige regelmaat komen er in verpleeghuizen
dermate ernstige situaties voor dat die vragen om extra ondersteuning of een opname
met extra begeleiding. Op 1 juni 2015 is in De Lozerhof de eerste verpleeghuis IC in onze
regio geopend. Parnassia screent de patiënten, terwijl de opvang en begeleiding een
multidisciplinaire samenwerking is van functionarissen van beide organisaties.
Herinneringsmuseum
Naast De Lozerhof bevindt zich het Herinneringsmuseum. Het museum is ingericht met
spullen uit voornamelijk de vijftiger jaren. Huiskamer, keuken, slaapkamer, maar ook een
winkel, schooltje, kapper, te veel om op te noemen. Herkenning voor mensen met dementie
en bijvoorbeeld eens even aan je kinderen wat kunnen vertellen over hetgeen je je nog wel
herinnert. Het museum wordt geheel door vrijwilligers gerund.
Het Ontmoetingscentrum naast De Lozerhof biedt wijkbewoners een ontmoetingsplek
en mogelijkheid voor mensen uit de wijk met beginnende dementie een aantal dagdelen
gestructureerde activiteiten te ontvangen. Ook is het Ontmoetingscentrum de plek voor
mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen en uiteraard ook even op adem te komen en
ondersteund te worden.
Swaenestate
Het gebouw Swaenestate is enige jaren gebruikt als de wissellocatie voor Saffier De
Residentiegroep. Door veranderingen in financiering en krimp van het aantal plaatsen
binnen Saffier De Residentiegroep is besloten om Swaenestate niet langer als wissellocatie
in stand te houden. In april/mei 2015 zijn de bewoners verhuisd naar andere locaties
van Saffier De Residentiegroep. Dit is onder goede begeleiding en na internsief overleg
met ondernemingsraad, cliëntenraad en uiteraard bewoners en familieleden besloten en
gerealiseerd.
De in 2014 ontwikkelde plannen voor het verbouwen van de parterre en deze geschikt
maken als eerstelijnscentrum voor de wijk zijn gerealiseerd. Huisartsenpraktijk en apotheek
betrekken deze parterre samen met de eerstelijns praktijk van Saffier De Residentie en
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een wijkservicepunt annex zorgwinkel. De verbouwing heeft in de eerste helft van 2015
plaatsgevonden en vanaf juni is de parterre door de nieuwe huurders betrokken, gevolgd
door de afdelingen van Saffier De Residentiegroep. Ook hebben twee wijkteams van HWW
zorg hier ruimte betrokken en een verpleegkundige van Plicare. Op 2 oktober is deze
vernieuwde parterre officieel geopend door wethouder R. Baldewsingh. Van het begin is er
een goede samenwerking tussen alle disciplines ten behoeve van de wijkbewoners.
Behandeling en Begeleiding
De dienst Behandeling & Begeleiding werkt in regioteams waarin alle functies zijn
vertegenwoordigd. Multidisciplinaire aansturing vindt plaats door leidinggevende
behandelteam per regio en deze leidinggevende neemt ook deel aan de locatie MT’s opdat
integrale samenwerking en aansturing vanuit de locatie wordt geboden.
2015 heeft verder in het teken gestaan van de verdieping geriatrische revalidatiezorg, de
Lerende Evaluatie, uitbouw eerstelijns praktijken, waaronder de praktijk in Swaenestate,
medicatieveiligheid en het op de diverse locaties uitrollen van het baxteren van de
medicijnen per gebruiker.
Wel Thuis abonnement
De wijkbewoners rondom de verzorgingshuislocaties ontvangen de nodige hulp en
ondersteuning die het mogelijk maken zo lang mogelijk zelfstandig in het eigen huis te
blijven wonen. Dit gebeurt van uit het abonnement Wel Thuis. Dit abonnement omvat
een basisabonnement waar inwoners uit heel Den Haag aan deel kunnen nemen en er is
een abonnement plus, met alarmering. Dat is alleen mogelijk in de wijk rondom Maison
Gaspard de Coligny en in Scheveningen. In 2015 is overleg gestart met Evita Zorg om in
gezamenlijkheid het Wel Thuis plus te gaan aanbieden.
Wijkservicepunten-Zorgwinkel
Saffier De Residentiegroep heeft drie wijkservicepunten waar wijkbewoners terecht kunnen
voor informatie en advies en voor het lenen en aanschaffen van hulpmiddelen.
Het wijkservicepunt aan het Randveen is eind december 2015 verhuisd naar het
Ontmoetingscentrum naast De Lozerhof. Op deze wijze kunnen bezoekers van dit centrum,
mantelzorgers en wijkbewoners efficiënt van advies en informatie worden voorzien.
Daarnaast is er dus een wijkservicepunt in Swaenestate en één in Maison Gaspard de
Coligny. De wijkservicepunten richten zich op advies en informatie verstrekken. Tevens
kunnen hulpmiddelen worden geleend en aangeschaft. Dit in samenwerking met Medipoint.

4.3 AL GEMEEN K WA LITEITSB EL EI D
De kwaliteitsdoelstellingen
Het kwaliteitsbeleid van Saffier De Residentiegroep is gericht op ‘kwaliteit van leven’. Daarbij
moet aan professionele standaarden worden voldaan, maar in plaats van het uitbannen van
risico’s staat het leven dat bewoners in de locaties leiden en hun welbevinden centraal.
Om dit te bereiken en hierbij optimaal te kunnen inspelen op de individuele preferenties
gegeven de kwetsbaarheden van de cliënt, wordt van de medewerkers en teams meer
gevraagd. Meer reflectie, doelgerichter multidisciplinair overleg, beter vastleggen van
afspraken en elkaar explicieter aanspreken op handelen. Alleen door permanent te leren van
de cliënt en van elkaar kan de beoogde betere kwaliteit worden geleverd; kortom Saffier De
Residentiegroep moet een lerende organisatie zijn. De introductie van de klantbelofte moet
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hieraan dienstbaar zijn.
Structuur en monitoren van kwaliteit van zorg zijn ook daarbij noodzakelijk, juist het
samenspel tussen de behoeften van de individuele cliënt en het inrichten, toetsen en borgen
van kwaliteit zijn essentieel.
In het verslagjaar 2015 is gewerkt aan de ontwikkeling van de afdeling innovatie en kwaliteit
waarbij synergie bereiken tussen inspanningen gericht op permanent leren van de cliënt en
van elkaar het hoofddoel is.
Afdeling Innovatie en Kwaliteit (I&K)
Saffier De Residentiegroep wil een vernieuwende, innovatieve organisatie zijn. Om dit waar
te kunnen maken is een cultuurverandering ingezet tot lerende organisatie. Er is sprake
van een breed scala aan inspanningen, gericht op vernieuwing en innovatie, scholing en
ontwikkeling, projectondersteuning, kwaliteit en beleid. Alles staat in relatie tot elkaar, maar
er is nog niet voldoende synergie.
Tegelijkertijd rechtvaardigt het vernieuwende en innovatieve karakter van Saffier De
Residentiegroep en de snel opeenvolgende maatschappelijke ontwikkelingen, een afdeling
die zich puur en alleen richt op vernieuwing en innovatie. Idealiter dienen de onlosmakelijke
elementen kwaliteit, opleiding, vernieuwing en innovatie in een dergelijke afdeling verenigd
te zijn. Een relatief zelfstandige positie van een dergelijke afdeling biedt immers ruimte voor
de zogenaamde benodigde artistieke vrijheid om vernieuwingen en innovaties zo optimaal
mogelijk te ontwikkelen. Kort na de zomer van 2015 is dan ook de afdeling Innovatie en
Kwaliteit (I&K) operationeel geworden.
Interne en externe audits
Saffier De Residentiegroep heeft een auditteam dat in samenspraak met de
kwaliteitsmedewerker vorm geeft aan de invulling en uitvoering van de interne audits.
Van de resultaten van de interne audits is een auditrapportage opgesteld. De belangrijkste
bevindingen uit deze rapportage zijn het ontbreken van MIC-analyses en aanbevelingen
vanuit MIC commissies en het ontbreken van een gestructureerde werkwijze op het gebied
van Mondzorg.
Aanbevelingen voor bovengenoemde bevindingen zijn het verplicht invoeren van een
MIC commissie op iedere locatie met een vast takenpakket (zoals de analyse van de MIC
meldingen van de betreffende locatie) en de invoering van een beleid op het gebied van
Mondzorg. Afdeling I&K participeert in een landelijke mondzorgalliantie, ondersteund
door ‘InVoorZorg’. De deelnemende zorgaanbieders delen hun leerervaringen met andere
zorgaanbieders, de beroepsorganisaties en de IGZ. Hiermee wordt een feedbackloop tot
stand gebracht waardoor sector breed wordt verbeterd en geleerd.
In januari 2015 heeft er een externe audit plaatsgevonden door Kiwa. In deze audit zijn er
drie tekortkomingen geconstateerd.
Naar aanleiding van de tekortkomingen is de procedure management review die eind
2014 is ingevoerd, aangevuld met het onderwerp ‘veranderingen’ om prospectieve risicoinventarisatie te borgen. In de management review worden alle (verbeter)plannen, trajecten,
nieuwe initiatieven en veranderingen opgenomen. Van de (verbeter)plannen, trajecten,
nieuwe initiatieven en veranderingen worden niet alleen het doel en de genomen maatregel
opgenomen, maar wordt ook de effectiviteit van de genomen maatregel(en) beoordeeld.
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CQ meting
In november 2015 is er een CQ meting uitgevoerd. Over het geheel genomen zijn cliënten
tevreden over de huisvesting en dagbesteding (boven het landelijk gemiddelde) en de
kwaliteit van personeel en zichtbare aanwezigheid. Op meerdere locaties is deze op het
landelijk gemiddelde en op enkele locaties onder het landelijk gemiddelde.
Dashboard
Het kwaliteitsdashboard is in 2015 aangepast. Teneinde de focus scherp te houden is het
dashboard van 28 KPI’s teruggebracht naar 9 KPI’s verdeeld over 2 cruciale domeinen, te
weten cliëntveiligheid en cliënttevredenheid. Met betrekking tot cliëntveiligheid zijn Kpi’s
opgesteld ten aanzien van medicatie vergeten te geven door medewerker en vergissing
door medewerker. Het aantal fouten in deze categorieën is in 2015 aanzienlijk gedaald. De
werking van het dashboard is waardevol gebleken.
Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
Er zijn in 2015 twee bezoeken van de IGZ geweest, in Woon- en behandelcentrum De
Lozerhof en in WoonZorgPark Loosduinen. Beide bezoeken waren onaangekondigd. De
aandachtsgebieden uit beide rapporten zijn de organisatie van zorg en het omgaan met het
ECD. Hiervoor wordt begin 2016 een Plan van Aanpak opgesteld.
Verder zijn in 2015 vijf calamiteiten bij de IGZ aangemeld. Daarnaast hebben zich twee
calamiteiten voorgedaan waarbij (verder) onderzoek niet nodig was. Conform IGZ eisen
moeten calamiteiten met een hoge impact altijd gemeld worden. Voorafgaand aan de
melding dient eerst eigen onderzoek plaats te vinden of melding noodzakelijk is en of de
organisatie iets te verwijten is of leren kan van dit incident. De terugkoppelingen van de
inspectie van de laatste incidenten is positief, dat wil zeggen dat er een goed onderzoek is
uitgevoerd en dat de juiste conclusies zijn getrokken. Overall leerpunt is dat het uitvoeren
van de individuele risico-inventarisatie relatief vaak ontbreekt; hierop moet dan ook actie
worden ondernomen.

4.4 KL AC HTENPROC ED URE
Het uitgangspunt
Een klacht als gratis advies en ‘we vinden het prettig als u klaagt’ vormen het uitgangspunt
voor de regeling voor afhandeling van klachten bij Saffier De Residentiegroep.
Het is immers zeer belangrijk dat klachten worden gekend zodat zij de mogelijkheid bieden
om de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren en een mogelijk verstoorde relatie te
‘repareren’.
Daarbij is het goed dat zaken waarover onze cliënten ontevreden zijn in een zo vroeg
mogelijk stadium worden opgelost door de direct betrokkenen. Daarom vragen wij de
cliënt om in eerste instantie diegene aan te spreken die te maken heeft met de onvrede.
Met een dergelijk gesprek kan een probleem direct worden opgelost en in de meeste
situaties gebeurt dat ook. Deze vraag aan de cliënt stelt ook eisen aan de organisatie en
de vaardigheid van de medewerkers. Het is belangrijk dat zij open staan voor vragen en
opmerkingen en niet ontkennend of afwerend antwoorden. Hiervoor dient er voldoende
vertrouwen te zijn dat medewerkers bij het zoeken naar oplossingen en verbeteringen ook
gesteund worden door hun eigen leidinggevende.
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De klachtenregeling
In een klachtenregeling staat omschreven hoe cliënten kunnen handelen wanneer problemen
zich vaker voordoen of wanneer zij het gevoel hebben niet (voldoende) gehoord te worden.
Voor elke locatie is een klachtenfunctionaris aangesteld. Deze biedt een luisterend oor en
ondersteuning bij het zoeken naar de beste manier om tot een oplossing te komen en de
relatie te herstellen. Ook biedt de klachtenfunctionaris desgewenst hulp bij het indienen van
de klacht bij het locatiemanagement.
Daarnaast kunnen klachten worden ingediend bij een onafhankelijke klachtencommissie,
wanneer de situatie naar de mening van de cliënt niet verbetert.
Informatie
Cliënten worden over de klachtenregeling geïnformeerd wanneer zij in één van de locaties
komen wonen en via folders op de locaties. Deze zijn bij de receptie opvraagbaar.
Ook op de website is hierover informatie opgenomen. De klachtenfunctionaris heeft een
eigen ‘postbus’ op elke locatie.
Klachtentrends in 2015
Over het algemeen kan worden gesteld dat de bekendheid met de klachtenregeling en
toegankelijkheid van medewerkers voor klachten en vragen van cliënten ook in 2015
hebben gezorgd dat klachten niet escaleren en al in een vroeg stadium tot een oplossing zijn
gebracht.
Datzelfde geldt voor de bekendheid van de klachtenfunctionarissen die gedurende het
verslagjaar vaak door een toelichting of kleine bemiddeling een probleem, voordat het een
klacht wordt, kunnen oplossen. Vaak betreft dit ergernissen op facilitair gebied die met
goede uitleg aan bewoners, hun familie en de cliëntenraad niet tot een klacht behoeven
uit te groeien. Of waar door het attent maken op het probleem eenvoudig een oplossing
voorhanden is.
In het verslagjaar is bij de klachtenfunctionarissen een gering aantal klachten
binnengekomen. Hieruit zijn niet direct trends waarneembaar. Het meest opvallend is het
aantal klachten over diverse zaken rond huren van een inleun- of aanleunwoning. Daar
blijken onduidelijkheden ten aanzien van verwachtingen over services en bijvoorbeeld ook
welke aspecten bij de verhuurder (Staedion) horen en welke zaken tot verantwoordelijkheid
van Saffier De Residentie gerekend worden. Goede informatievoorziening is nodig en hierin
zijn stappen gezet in 2015 die ook in 2016 verder vervolgd zullen worden.
Klachtencommissie
Bij de Klachtencommissie is in 2015 één officiële klacht binnengekomen. Deze is in 2015 in
behandeling genomen en er is ook uitspraak gedaan. Daarnaast is in 2015 uitspraak gedaan
over klacht die in 2014 was binnengekomen en behandeld.
De samenstelling van de klachtencommissie Saffier De Residentiegroep per 31 december
2015 is als volgt:
Mevrouw mr. A.F. de Kok, voorzitter
Mevrouw mr. M. van Leeuwen-Boomkamp-Goekoop, vice-voorzitter
De heer drs. J.B.M. Wesseling, arts
Mevrouw drs. J. Engels, psychologe
Mevrouw P.C.M. van den Berg-Engelen, ambtelijk secretaris.
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4.5 PE R SONEELSBELEID
In 2015 is een nieuw personeelsbeleidsplan vastgesteld voor de komende beleidsperiode
2015 – 2020. Speerpunten in dat beleid zijn strategische personeelsplanning en
capaciteitsmanagement, aantrekkelijk werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Op al
deze speerpunten zijn in 2015 de nodige acties gestart.

4.5.1 Uitvoering
Strategische personeelsplanning en capaciteitsmanagement
In samenwerking met branchevereniging ZorgZijn Werkt en een aantal andere
zorginstellingen uit de regio is een tool ontwikkeld voor strategische personeelsplanning.
In 2015 hebben we de tool gevuld met basisgegevens van Saffier De Residentie die als
uitgangspunt dienen voor de strategische meerjarenplanning. Nu steeds duidelijker wordt
wat de gewenste inzet is naar functiekwalificatieniveau per zzp kunnen we inzichtelijk gaan
maken hoe de behoefte aan verschillende niveaus op de langere termijn is. Op basis van te
bepalen scenario’s voor de productie op langere termijn en de benodigde personele inzet
per zzp, kunnen we invullen welke HR acties genomen moeten worden om tot de gewenste
personeelsmix te komen.
Per januari 2015 zijn we overgegaan van roosterpakket Square naar capaciteitsmanagementsysteem Aysist. Het goed gebruiken van Aysist voor capaciteitsplanning en roosterplanning
conform het nieuwe roosterbeleid, had meer tijd nodig dan vooraf was ingeschat. Behalve
dat men moest wennen aan de werking van het systeem zelf was vooral de overgang naar
een andere manier van personeelsplannen, een operatie die veel tijd en energie vroeg. Eind
2015 werd steeds meer duidelijk dat een andere manier van capaciteitsplannen vereist is
om tot een efficiënte en betaalbare personeelsinzet te komen. Inplannen van uren op de
momenten dat de cliëntzorg daarom vraagt in plaats van inplannen van de contracturen
van medewerkers wanneer de medewerkers het liefst werken. Uiteraard is het de kunst
om een balans te vinden in een voor de organisatie en cliënten efficiënte inzet van uren
en de wensen en werk-privé balans van de medewerkers. Een andere manier van plannen
vraagt om flexibiliteit van medewerkers. Hiertoe is eind 2015 gestart met het voeren
van gesprekken met medewerkers. Dit heeft grote impact op medewerkers. Het kost dan
ook langere tijd om de omslag te maken naar de nieuwe roostermethodiek. Bovendien
blijkt ook dat de huidige functiemix wat betreft functiekwalificatieniveau en soorten
contracten niet pas bij de benodigde inzet. In 2016 zijn strategische personeelsplanning en
capaciteitsmanagement wederom een belangrijk aandachtspunt.
Flexibel werken
Ook in 2015 is het gelukt zonder uitzendkrachten (behoudens voor koks en artsen) te
werken. Locaties plannen bij openvallende diensten in eerste instantie medewerkers vanuit
hun lokale flexpool in, lukt dit niet dan vallen zij terug op de centrale flexpool.
Om aan alle aanvragen bij de centrale flexpool te kunnen voldoen is het bestand flexwerkers
aangevuld, met name op niveau 2 helpenden.
In verband met gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van nulurencontracten werken
in de flexpools ook medewerkers met vaste contracturen. In de meeste gevallen gaat dat om
contracten tussen de 4 en 16 uur.
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Inzet personele formatie
De gemiddelde begrote formatie organisatiebreed voor 2015 bedroeg 965,5 fte bij een
productie van 961 ZZP’s + GRZ + VPT’s. De realisatie van de productie bleef achter bij
de begrote productie, te weten een realisatie van 910 plaatsen. In tegenstelling tot een
verwachtte dalende inzet aan fte’s is de totaal ingezette formatie op jaarbasis juist gestegen
naar gemiddeld 976,7 fte voor 2015.
In januari 2015 werden 858 fte’s ingezet, in december 2015 waren dat er 956,1. In de
tussenliggende maanden is de inzet echter behoorlijk gestegen met de maand augustus als
uitschieter naar 1013,8 fte.
Het is duidelijk dat het sturen op een efficiënte capaciteitsplanning, die meebeweegt met de
schommelingen in productie, grote aandacht vereist. In 2015 is hier reeds op ingezet en ook
is capaciteitsmanagement op korte en lange termijn is opgenomen in het programma dat in
december 2015 is gestart onder leiding van een interim programmamanager Turn Around.
In- en uitstroom
In 2015 zijn er in totaal 70 vacatures uitgezet waarvan 13 vacatures gericht waren op
oproepkrachten. Van alle 70 vacatures waren er 28 zorggerelateerd, 16 voor de dienst
Behandeling & Begeleiding, 9 facilitair en 17 voor overige functies.
Er kwamen 149 nieuwe medewerkers in dienst en er gingen 158 medewerkers uit dienst
waarvan bij 55 sprake was van niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
In 2015 zijn er in totaal 38 medewerkers boventallig verklaard in verband met
organisatiewijzigingen. Conform het Sociaal Plan is aan deze medewerkers begeleiding
aangeboden bij het zoeken naar ander werk, intern of extern. Voor outplacementtrajecten is
USG Restart ingezet. In 2015 zijn 16 medewerkers aangemeld voor een outplacementtraject.
Hiervan zijn er inmiddels 6 afgerond waarvan 1 met een nieuwe baan tot resultaat en 2
medewerkers die uiteindelijk intern geplaatst zijn. De overige trajecten lopen nog.
4.5.2 ARBO beleid
Op de locaties Mechropa, Maison Gaspard de Coligny en De Lozerhof zijn er Risicoinventarisaties (RI&E) uitgevoerd. Naast de rondgang door de locaties is er een vragenlijst
met betrekking tot agressie in de RI&E opgenomen.
Het Arbo spreekuur dat de Arbocoördinator tot op heden Saffier De Residentie breed hield is
in 2015 locatie gebonden ingevoerd. Het doel van het spreekuur is gezondheidsproblemen,
ziekte en verzuim bespreekbaar te maken voor medewerkers en zodoende de duurzame
inzetbaarheid te bevorderen en mogelijk verzuim te voorkomen. Om het spreekuur
toegankelijker te maken voor medewerkers houdt de Arbocoördinator nu op de locaties
spreekuur. Behalve de Arbocoördinator is ook de betreffende preventiemedewerker van de
locatie aanwezig.
In april is er een opvolgbezoek geweest van de inspectie SZW (Arbeidsinspectie) naar
aanleiding van een eerder bezoek in 2013. Enkele aandachtspunten op het gebied
van agressie, geweld en werkdruk werden geconstateerd. Dit betrof onder andere
agressietrainingen voor medewerkers, alarmering op Domus Nostra en onderzoek naar
werkdruk. Op basis van het bezoek in 2015 is door de Inspectie geconstateerd dat alle
eerder genoemde aandachtspunten goed zijn opgepakt.
In het kader van preventie agressie en geweld hebben alle zorgmedewerkers een
weerbaarheidstraining gevolgd. In verband met de bijzondere doelgroep in Domus Nostra
werd voor deze locatie een aparte training ontwikkeld. Alle trainingen op het gebied van
agressie zijn een regulier onderdeel van het scholingsaanbod.
Het beleid voor preventie fysieke belasting werd het afgelopen jaar op alle locaties met
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ondersteuning van de Arbocoördinator geïmplementeerd en uitgevoerd.
Duurzame inzetbaarheid
De projectgroep Duurzame inzetbaarheid is in 2015 op alle locatie managementteams
geweest om uitleg te geven over wat we verstaan onder duurzaam inzetbare medewerkers.
Ook kwam aan de orde welke rol leidinggevende en medewerker hier samen in hebben,
en zijn een aantal instrumenten aangereikt om de duurzame inzetbaarheid tijdens de
jaargesprekken met de medewerkers te bespreken. In 2016 gaat de projectgroep nogmaals
alle locaties langs om te evalueren in hoeverre de instrumenten worden gebruikt, werkbaar
zijn en wat het oplevert.
Verzuim
Verzuim en reïntegratie blijven altijd een belangrijk punt van aandacht. Na de stijgende lijn
in het begin van het jaar is later in het jaar een dalende trend te zien, zie tabel hieronder:
Verloop ziekteverzuim percentages 2015 incl en excl zwangerschap
jan

febr

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Incl

8.1

8.2

8.5

8.0

6.9

6.3

6.3

5.8

6.4

6.2

5.2

5.32

Excl

7.8

8.0

8.1

7.6

6.5

5.8

5.9

5.4

6.1

5.9

5.1

5.3

Het gemiddelde verzuimpercentage over heel 2015 is 6,7%. Hiervan wordt bij ruim 31% als
reden opgegeven klachten van het bewegingsapparaat. Ongeveer 18% wordt veroorzaakt
door spanningsklachten, 16,5% door (buik)griep en ruim 28% door medische aandoeningen
of ziekenhuisopname. De ziekmeldingsfrequentie ligt gemiddeld op 1,19 en de gemiddelde
verzuimduur van afgeronde meldingen op 8,1 dagen.
Vanuit het preventiebudget van de verzekeraar voor het eigen risicodragerschap voor de
WGA is een verzuimcoach ingezet. De Arbocoördinator werkt samen met mensen op de
locaties aan verdere implementatie van het beleid voor preventie van fysieke belasting.
Medewerkersmonitor
In het najaar 2014 heeft Saffier De Residentiegroep deelgenomen aan de Medewerkersmonitor
van Actiz. In dit medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn medewerkers onder andere
bevraagd op het gebied van werkbeleving, veranderbereidheid en werkdruk.
In 2015 zijn we aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek. Na een
presentatie over de organisatiebrede resultaten in het managementteam zijn op alle locatie
managementteams de resultaten gepresenteerd specifiek voor desbetreffende locatie. Elke
locatie is daarmee met de medewerkers aan de slag gegaan op eigen wijze. Oorspronkelijk
was het plan in het voorjaar van 2016 een vervolgmeting te doen maar dit lijkt nu wat te
vroeg. Via de werkplannen voor 2016 van de managers en de reviews blijven de acties die
voortkomen uit de medewerkersmonitor onder de aandacht. In 2016 wordt bepaald hoe en
wanneer een vervolgmeting wordt uitgevoerd.
Een van de acties die onder andere als gevolg van de medewerkersmonitor is uitgevoerd in
2015 is de Taskforce personeel die op initiatief van de Raad van Bestuur is opgericht. Onder
aansturing van de manager P&O is met een afvaardiging van medewerkers gesproken over
het beleid van tijdelijke contracten in relatie tot de baanonzekerheid die veel medewerkers
ervaarden en voor werkdruk kan zorgen. Ook is gesproken over diverse vormen van zorg voor
medewerkers die we als organisatie bieden aan medewerkers met vragen of problemen.
Het contractenbeleid is aangepast in die zin dat medewerkers in permanente functies en
vallend binnen de vaste formatie voor die functies, sneller (na 1 bepaalde tijd contract)
een contract voor onbepaalde tijd kunnen krijgen. Ook is een brochure gemaakt waarin
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medewerkers kunnen lezen waar en bij wie ze terecht kunnen als zij vragen of problemen
hebben.
4.5.3 Bedrijfsmaatschappelijke werk
Saffier De Residentiegroep heeft bedrijfsmaatschappelijk werk in dienst waar medewerkers
gebruik van kunnen maken. Uit zichzelf of via doorverwijzing van bijvoorbeeld collega’s, P&O,
leidinggevende of bedrijfsarts e.a..
In 2015 zijn er in totaal 398 medewerkers in traject geweest. Landelijk gezien is het
gemiddelde 10% van het medewerkersbestand. Voor Saffier de Residentiegroep ligt dit op
ruim 25%.
Medewerkers geven aan dat het feit dat er geen terugkoppeling plaatsvindt over
de gesprekken en er niets inhoudelijks wordt vastgelegd in personeelsdossiers, een
zwaarwegend argument is om in vrijheid te kunnen praten en problematiek onder ogen te
zien. De verantwoordelijkheid hoe om te gaan met de problematiek blijft bij de (volwassen)
medewerker liggen.
Medewerkers die gebruik hebben gemaakt van bedrijfsmaatschappelijk werk in 2015:
- Komen van alle locaties en afdelingen, verschillende functies en achtergronden.
- Leeftijden zijn divers.
- Gezien medewerkersbestand: meer vrouwelijke medewerkers.
- De enkelvoudige, informatief-gerichte eenmalige gesprekken waren er niet; medewerkers
komen, gezien de ernst van de problematiek, meerdere keren op gesprek.
- Het grootste aantal medewerkers neemt uit zichzelf contact op. Daarnaast worden ze ook
doorverwezen door bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden, bedrijfsarts, OR etc.
- Doorverwijzingen vanuit Bedrijfsmaatschappelijk werk vindt intern plaats naar: OR,
leidinggevenden, P&O, Arbocoördinator, bedrijfsarts etc
- Doorverwijzingen vanuit Bedrijfsmaatschappelijk werk naar externe partijen: huisarts,
psychologen, GGZ, gemeente, politie, woningbouwvereniging, Opvoedpoli etc
Er vond anoniem per gesprek probleemregistratie plaats op 6 registratie-velden (elk weer
verdeeld in een veelheid van onderwerpen).
1. Arbeidsinhoud
2. Arbeidsverhoudingen
3. Arbeidsomstandigheden
4. Arbeidsvoorwaarden
5. Reorganisatie/verandering
6. Privé
In 2015 scoren de velden Privé en Reorganisatie/Verandering het hoogst.
4.5.4 Opleidingen en bijscholingen
In 2015 zijn er 45 interne scholingen gegeven door de afdeling opleidingen van Saffier De
Residentiegroep. Dit waren:
12 BIG cursussen (115 deelnemers)
2 cursussen Empathisch Directief Benaderen (22 deelnemers)
1 cursus Toedienen van Medicijnen (6 deelnemers)
1 cursus psychiatrie (12 deelnemers)
2 cursussen palliatieve terminale zorg (21 deelnemers)
1 cursus werkbegeleiding (13 deelnemers)
17 groepen Vraaggericht zorg- en dienst verlenen (197 deelnemers)
6 groepen Lozerhof cursus (83 deelnemers)
3 cursussen klinisch redeneren (35 deelnemers)
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Daarnaast zijn er nog verschillende cursussen voor externen gegeven, waaronder diverse
BIG cursussen (3 stuks) en de cursus Empathisch Directief Benaderen. ( 8 stuks)
Aantal verpleegkundigen die ingeschreven staan in het BIG- register
De Lozerhof 			
18
Domus Nostra			 
8					
Nolenshaghe			21 								
WZP Loosduinen		10			
WZP Swaenesteyn		 
5			
WZP Swaenehove 		  6			
Flexpool 			 
1
Mechropa			13			
Royal				 
2
Gaspard			 
–				
Aantal behandelaars die ingeschreven staan in het BIG- register
Artsen				18
Fysiotherapeuten		 22
Psychologen			 
3
Apotheker			 
–
Tandarts 			 
–
BOL stagiaires en BBL leerlingen
In 2015 is het aantal BBL plaatsen 37 leerlingen. Daarnaast volgen een twintig tal
Verzorgenden IG via de bij- en nascholing de opleiding tot Verpleegkundige. Er zijn in totaal
216 BOL stagiaires ( is 192 FTE) binnen de zorg van Saffier De Residentiegroep aanwezig
geweest in 2015 over de verschillende locaties en de afdelingen. Een aantal van hen hebben
op de leer- en ontwikkelafdelingen stage gelopen.
Ontwikkelde materialen m.b.t. opleiden binnen Saffier De Residentiegroep.
Naast opleiden is er gewerkt aan het schrijven van een lesboek voor hulpverleners over
Palliatieve zorg. Er is een start gemaakt met de herziening van de cursussen NAH en
Empathisch Directief Benaderen.
Vanaf 1 juni 2015 is de afdeling Innovatie en Kwaliteit verantwoordelijk voor de opleidingen
klinisch redeneren, Empathisch Directief Benaderen, Psychiatrie, Palliatieve Zorg, PlanCare
en de invoering van Bleanded Learning. In 2015 is de afdeling Innovatie en Kwaliteit
begonnen om de invoering van Bleanded Learning en digitaal werkplek leren voor te
bereiden. Voor de implementatie van PlanCare 2 is inmiddels een e-learningtool ingezet.

4.6 B E DRIJFSVOERING
De ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering legde in 2015 de focus op de
introductie van diverse software applicaties, met een alles bij elkaar uitdagend programma
van implementaties.
Op financieel gebied was het zaak om het arbeidsintensieve en risicovolle werken met
excel-bestanden terug te dringen en te vervangen door geautomatiseerde koppelingen, om
de administraties te moderniseren en om een verplichtingenadministratie in te voeren. De
technische overgang hiervan per 1 januari is geslaagd. De optimalisatie van de functionele
inrichting loopt op onderdelen door in 2016.
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De overgang op een nieuw inkoopsysteem is eind 2015 dankzij de inspanningen van de
medewerkers op de inkoopadministratie, de logistieke dienst, de financiële administratie en
functioneel applicatiebeheer, met succes doorgevoerd. Deze overgang heeft tevens ten doel
om in een hierop volgende fase het bestellen van artikelen minder arbeidsintensief te maken
en te decentraliseren.
Op HRM gebied is de overgang van roosterplanning naar capaciteitsmanagement in 2015
ingezet, een transitie die door ondersteunende diensten, leveranciers en management
qua impact voor de leidinggevenden is onderschat. Doel hiervan is het faciliteren van
de leidinggevenden in onze organisatie bij hun cruciale taak om de inzet van personeel
permanent op de –fluctuerende- cliëntbezetting af te stemmen.
Door tevens een directe koppeling tot stand te brengen met het cliëntregistratie & ECDsysteem PlanCare wordt verwacht dat begin 2016 actuele financiële stuurinformatie direct
ter beschikking staat van de leidinggevenden cliëntzorg.
Nadat eind 2014 op locatie Mechropa de nieuwe generatie van ons elektronisch
cliëntendossier PlanCare “PlanCare 2”, specifiek ingericht voor de Geriatrische Revalidatie
(GRZ), met succes was geïnstalleerd, is een planning gemaakt voor de uitrol over de overige
locaties. Om niet te zeer afhankelijk te zijn van de planning van de softwareleverancier,
die nieuwe, belangrijk verbeterde releases van het product in het vooruitzicht stelde, en
om vanuit de eigen organisatie de projectstructuur professioneel voor te bereiden op de
overgang, is een time out genomen voor de verdere uitrol tot begin 2016.
Na de afdeling GRZ in Nolenshaghe volgt de implementatie op De Lozerhof, voor een op PGcliënten afgestemde inrichting van PlanCare2; daarna komen successievelijk alle locaties aan
de beurt.

4.7 FINA NC IEEL BELEID
Toekomstbestendigheid
Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van Saffier De Residentie te borgen
opdat zij blijvend in staat is om haar missie gestalte te kunnen geven. Hoewel die missie is
omschreven in termen van maatschappelijk rendement, dient financieel rendement behaald
te worden ten einde het eerste mogelijk te maken en te houden.
De door de overheid per 2015 ingevoerde veranderingen in de ouderenzorg en haar
financiering hebben structurele gevolgen voor de sector verpleging & verzorging. Saffier
De Residentie bereidde zich hierop de afgelopen jaren, mede gelet op ruim 15% clientèle
in de indicatiecategorieën ZZP 1 t/m 3, beleidsmatig voor. Eerder dan verwacht is zij al in
2015 geconfronteerd met terugvallende instroom van cliënten. De financiële consequenties
hiervan hebben de geleid tot versnelling van de benodigde aanpassingen van de organisatie
en de vastgoedportfolio, die in de tweede helft van 2015 de vorm heeft gekregen van een
Turn Around Programma.
Dit programma zal zich qua implementatie grotendeels voltrekken in 2016. De impact op
omvang en samenstelling van het personeelsbestand in termen van opleidingsniveau en
gedragsrepertoire vergt een transitie die na 2016 een aantal jaren zal doorlopen.
De Raad van Bestuur ziet dit programma als een investering in de toekomst van de
organisatie, reden waarom deze voor een groot deel gefinancierd wordt uit het eigen
vermogen van Saffier De Residentie.
Op de financiële afdeling vindt als vervolg op de implementatie van nieuwe systemen
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aanpassing van werkwijzen plaats om de kwaliteit en actualiteit van planning & control te
versterken. Expliciete taakscheiding tussen financial control en business control is daarvan
onderdeel. Ter ondersteuning van het meerjarenbeleid is een rapportagetool aangeschaft
waarmee snel beleidsscenario’s kunnen worden geanalyseerd.
Mede gelet op de vermogenspositie, de cashflow en het feit dat Saffier De Residentie
voldoet aan de door de banken gestelde financiële ratio’s, spreekt de raad van Bestuur het
vertrouwen uit in de soliditeit en continuïteit van de organisatie.
Resultaat 2015
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat ad -/-3.745K euro. Het
genormaliseerde operationele resultaat is uitgekomen op -/-53K euro. De belangrijkste
verklaring voor dit negatieve resultaat is de kosten van leegstaand vastgoed (wissellocatie
Swaenestate) en de kosten van personeel als gevolg van onvoldoende formatiereductie in
reactie op dalende productie.
Het resultaat als gevolg van bijzondere/eenmalige posten is uitgekomen op -/- 3.692K euro.
De voornaamste componenten hierin zijn afwaardering uit hoofde van impairment vastgoed
en de vorming van een reorganisatievoorziening.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie van de organisatie is voldoende, boven de gebruikelijke norm en
boven het sectorgemiddelde. De liquiditeit wordt nauwgezet gemonitord. Wekelijks wordt er
gerapporteerd over de bankstanden en maandelijks wordt de liquiditeitsprognose aangepast.
De current ratio was ultimo 2015 0,83, en is daarmee lager dan eind 2014, als gevolg
van het negatieve resultaat. De liquiditeit was gedurende geheel 2015 ruim voldoende en
bedraagt ultimo 2015 € 8,6 miljoen. Actuele prognose ten tijde van het vaststellen van deze
jaarrekening laat zien dat de liquiditeitsontwikkeling voor de jaren 2016 en 2017 zodanig is
dat voor de exploitatie geen kredietfaciliteiten behoeven te worden aangesproken.
Vermogenspositie
De vermogenspositie van Saffier De Residentiegroep biedt –ondanks een daling als gevolg
van het resultaat en de in 2016 voorgenomen investering in de interne organisatie- goede
uitgangspositie voor de toekomst. Per jaareinde is het eigen vermogen € 33,9 miljoen.
Dit is 28,7 % van balanstotaal, waarmee de solvabiliteit boven de norm en boven het
sectorgemiddelde ligt.
Als gevolg van recente grote nieuwbouwinvesteringen, te weten Nolenshaghe en Domus
Nostra, is de hoeveelheid vreemd vermogen relatief hoog. Dit heeft een negatief effect op
een aantal financiële ratio’s.
Productie
De totale opbrengsten liepen in 2015 met ca. 2,8 % terug tot 74,2 mln. euro. Door
wijzigingen in de regelgeving van de ouderzorg traden verschuivingen op tussen
verschillende financieringsbronnen. De hoofdlijn voor Saffier De Residentie is
productiedaling in de intramurale productie (thans Wlz i.p.v. AWBZ) met 4 mln. euro
enerzijds, en stijging van de overige zorgprestaties met een kleine 1 mln. omzet (waarvan
330K WMO en 476K Thuiszorg in onderaanneming).
De productie Zorgverzekeringswet-gefinancierde eerstelijnsbehandelingen is afgelopen jaar
nauwelijks toegenomen. De omzetting van ZZP’s met behandeling naar zonder behandeling
in het kader van de Lerende Evaluatie leidt per saldo tot verlaging van de Wlz opbrengsten.
De productie Geriatrische revalidatiezorg is met 1,1 mln. 20% gestegen tot 6,6 mln. euro.
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Vastgoed
Gedurende de periode 2012 tot 2018 is een overgangsregime van kracht, waarin de
vergoeding van huisvestingskosten via de kapitaallastenvergoeding wordt afgebouwd en
wordt vervangen door de NHC. In 2015, het vierde jaar in deze transitie, was de verhouding
van de vergoeding van de huisvestingskosten via de NHC versus de nacalculatorische
kapitaallastenvergoeding 50:50. Deze zal worden afgebouwd naar de situatie 100% NHC in
2018. Alsdan zullen de huisvestingsvergoedingen volledig productieafhankelijk zijn.
In 2015 is het al eerder als wissellocatie bestempelde gebouw Swaenestate voor Saffier De
Residentie definitief als intramurale zorglocatie overbodig geworden. Hoewel in de plint van
het gebouw van langdurige huisvesting van aanbieders eerstelijnsgezondheidszorg inclusief
de behandeldienst van Saffier De Residentie sprake is, is herontwikkeling van het gebouw
in eigen beheer voor de organisatie geen optie. Er is daarom in 2015 besloten het pand te
vervreemden, hetgeen in de eerste helft van 2016 zijn beslag zal krijgen.
De voorbereidingen voor bouwproject “Parkwoningen” op locatie Royal ten behoeve van de
samenwerking met en cliënten van de Raphaelstichting, zijn in 2015 voortgezet. Definitieve
besluitvorming over de aanvang bouw wordt in de tweede helft van 2016 verwacht.
Saffier De Residentie heeft er de afgelopen jaren bewust voor gekozen haar zorglocaties
zoveel mogelijk op eigen grond en in eigen bezit te houden. Deze keuze was uitgangspunt
van de vastgoed beleidsnota 2014. De snel veranderende context voor zorgvastgoed in het
huidige tijdsgewricht, maakt dat jaarlijkse actualisering van het vastgoedbeleid gewenst
is om de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Medio 2016 zal een herziene Nota
Vastgoedbeleid worden opgeleverd.
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5.1 JAARREKENING 2015
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1
2
3

42.277
105.155.336
527.940

46.419
107.642.616
965.634

105.725.553

108.654.669

454.767
3.386.988
41.798
8.588.012

470.184
3.790.008
0
12.939.758

12.471.565

17.199.950

118.197.118

125.854.619

31-dec-15
€

31-dec-14
€

31.574
11.875.770
8.460.058
13.174.740

31.574
11.019.567
11.194.929
14.184.889

33.542.142

36.430.959

9

3.813.552

2.880.490

Langlopende schulden

10

65.896.323

70.776.890

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva

6
11

0
14.945.101

1.329.287
14.436.993

118.197.118

125.854.619

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen

4
5
6
7

Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

Ref.

8

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal passiva
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

12

68.580.089

70.562.387

Subsidies

13

505.937

517.375

Overige bedijfsopbrengsten

14

5.120.989

5.255.568

74.207.015

76.335.330

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

15

50.908.010

48.166.338

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

8.254.036

8.192.310

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

1.070.644

0

Overige bedrijfskosten

18

14.608.146

14.104.437

Som der bedrijfslasten

74.840.836

70.463.085

BEDRIJFSRESULTAAT

-633.821

5.872.245

-3.111.199

-3.296.218

-3.745.020

2.576.027

2015
€

2014
€

-2.734.871
-1.010.149

2.851.689
-275.662

-3.745.020

2.576.027

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

19

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Reserve aanvaardbare kosten
Algemene reserve
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(volgens indirecte methode)
Ref.

€

2015
€

€

2014
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Aanpassingen voor :
- afschrijvingen + bijzondere
waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Onderhanden werk DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl.schulden aan
kredietinstellingen)

-3.745.020

2.576.027

1-3

9.324.680

9

933.062

4
5

15.417
403.020

1.292.782
-766.789

6

-1.371.085

200.273

11

293.286

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

8.192.310
10.257.742

-659.362

-296.532

-578.320

5.853.360

7.895.778

147.946
10.619.751

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

2
1

-5.647.170
107.809

Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-2.439.958
0
-5.539.361

-2.439.958

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

58

10
10-11

0
-4.665.745

0
-5.165.724

Totaal kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-4.665.745

-5.165.724

Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende
schulden aan kredietinstellingen)

-4.351.746

3.014.069
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Kernactiviteit en vestigingsplaats
Stichting Saffier De Residentiegroep houdt zich als kern activiteit bezig met het huisvesten, verplegen en
verzorgen - inclusief behandeling en exclusief behandeling - van kwetsbare groepen in de samenleving.
Zowel de statutaire vestigingsplaats als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek
2 BW.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De door de overheid per 2015 ingevoerde veranderingen in de bekostiging van de sector verpleging &
verzorging hebben structurele gevolgen voor Saffier De Residentiegroep. Het meest concreet betekent dit het
wegvallen van nieuwe geïndiceerde categorieën ZZP 1 t/m 3. Momenteel is dit ruim 15% van de cliënten.
Eerder dan verwacht is de organisatie in 2015 geconfronteerd met terugvallende instroom van deze cliënten.
De financiële consequenties hiervan hebben geleid tot versnelling van de benodigde aanpassingen van de
organisatie en de vastgoedportfolio. In de tweede helft van 2015 is een herstelplan doorgevoerd bij
gelijkblijvende productie. Ultimo 2015 is daarenboven een Programma Turn Around gestart uitgaande van een
krimp in de lage ZZPʼs met 50% tot ultimo 2018. Dit programma moet er toe leiden dat de zorgexploitatie
uiterlijk eind 2017 een positief saldo laat zien.
Op basis van de huidige vermogenspositie heeft Saffier De Residentiegroep de financiële ruimte om het Turn
Around Programma door te voeren. Ook de liquiditeitspositie en de liquiditeitsprognose laten zien dat de
huidige liquide middelen voldoende zijn ter dekking van de uitvoer van het Turn Around Programma en de
exploitatie van 2016.
Voor 2015 was een positief resultaat (exclusief bijzondere posten ) begroot van € 1,5 mln., terwijl in de
jaarrekening een verlies van € 3,7 mln. staat vermeld. Voor ca. € 3,6 mln. is dit veroorzaakt door bijzondere
lasten, vooral impairment, reorganisatievoorziening en langdurig zieken. Het genormaliseerd resultaat is ca. €
50.000 negatief. Ergo, een verschil van ca. € 1,5 mln. ten opzichte van de begroting. Het verschil is vrijwel
geheel te wijten aan een tegenvallende zorgexploitatie. Daarbij is sprake van een tweetal effecten: enerzijds
een lager uitgevallen dan begrote productie WLZ, en anderzijds hogere personele lasten dan begroot (hogere
inzet van personeel dan de begroting).
Het herstelplan uit 2015 omvat naast enkele kostenreducties vooral het scherper inzetten van
flexmedewerkers en een beter capaciteitsmanagement en dagelijkse inzet van personeel. De Turn Around
behelst een reorganisatie van de laag tactisch management en een reorganisatie van het onderdeel
Woonzorg met doorwerking naar andere onderdelen van de organisatie. Deze reorganisatie is vervat in
adviesaanvragen aan de adviesorganen (ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad). Concreet vormt deze
reorganisatie het kader van maatregelen waarbinnen de formatie aanzienlijk zal moeten krimpen in de
periode 2016-2018. In de tweede helft van 2016 zullen de eerste effecten optreden. Hiermee is in de begroting
2016 voor € 0,7 mln. rekening gehouden. Vertraging van deze effecten is derhalve het grootste risico. Er is
een aantal positieve factoren. Met het zorgkantoor is een afspraak gemaakt over een aantal zorg
vernieuwende projecten. Deze afspraak leidt tot een extra opbrengst van € 0,8 mln. die niet is begroot.
Daarnaast wordt een aandeel in de extra gelden voor de WLZ verwacht van ca. € 0,5 mln..
Voor heel 2016 wordt een begrotingsresultaat van 1,0 miljoen negatief verwacht. Binnen deze verwachting is
een balansprognose ultimo 2016 gemaakt inclusief liquiditeitsbegroting. Tevens is het verloop van de
balansratioʼs doorgerekend. Op basis van de doorrekening is de verwachting dat SRG voor 2016 (en 2017)
over voldoende liquiditeiten kan beschikken en dat de balansratioʼs voldoen aan de voorwaarden die de
geldverstrekkers daaraan stellen. De marge in de DSCR is daarbij comfortabel genoeg (± 1.500K euro), ook
nadat de minimale hoogte van de DSCR vanaf 2016 is bijgesteld van 1,2 naar 1,3 in de convenant afspraken
met de banken.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in de geconsolideerde jaarrekening ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Dit betreft de
volgende stichtingen:
- Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie te Den Haag.
- Stichting Saffier De Residentie Groep te Den Haag.
De financiële gegevens van deze in de consolidatie betrokken stichtingen zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen (integrale consolidatie) onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en
transacties. Bij deze integrale methode worden de activa en passiva, alsmede de baten en lasten voor 100%
in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen.
De (enkelvoudige) jaarrekening van Stichting Saffier - De Residentie Groep is opgenomen in deze
jaarstukken. De (enkelvoudige) jaarrekening van Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie is opgenomen
in de afzonderlijke jaarstukken.
Samenwerkingsovereenkomst
Het samenwerkingsverband tussen de Stichting Saffier De Residentie Groep (hierna: Zorggroep) en de
Stichting Zorginstelling Saffier - De Residentie (hierna: Zorginstelling) is per 31 december 2010 (datum
juridische fusie) geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerkingsovereenkomst
is onder andere overeengekomen dat:
- de Zorggroep overeenkomstig haar statutaire doelstelling de Zorginstelling voor onbepaalde tijd ondersteunt
in haar statutaire doelstelling door het verlenen van WLZ - en Zvw zorg aan de cliënten van de Zorginstelling,
tot welke zorgverlening de Zorginstelling zich jegens het regionale zorgkantoor heeft verplicht.
- de Zorggroep zich jegens de Zorginstelling heeft verplicht om alle middelen die haar ter beschikking staan
(onder andere personeel, zorgverleningen op contractbasis, materiële vaste activa, liquide middelen) aan te
wenden ten behoeve van de zorgverlening aan de cliënten van de Zorginstelling.
- alle uitgaven en/of kosten zoals gemaakt in het kader van de zorgverlening, in opdracht en voor rekening van
de Zorggroep geschieden.
- de Zorginstelling jaarlijks aan de Zorggroep een vergoeding verschuldigd is voor de in dat jaar door de
Zorggroep aan de cliënten van de Zorginstelling geleverde zorg. Deze vergoeding wordt verrekend in rekeningcourant.
Tevens blijkt uit de statuten van zowel de Zorggroep als de Zorginstelling dat:
- de Zorggroep en de Zorginstelling een samenwerkingsverband vormen.
- de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Zorggroep en de Zorginstelling dezelfde personele
samenstelling kennen.
Stelselwijziging
De grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:
Model jaarrekening RJ 655
De minister van VWS heeft een nieuw model jaarrekening vastgesteld, met ingang van boekjaar 2015. Dit
model is als uitgangspunt voor de jaarrekening gehanteerd. De wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren
zien met name toe op een vereenvoudigde rubricering van de resultatenrekening.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. De toelichting op posten in de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht is
volgens de nummering aangegeven in de jaarrekening.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Immateriële en materiële vaste activa
De grond is gewaardeerd tegen actuele waarde. Hiervoor is een herwaarderingsreserve gevormd. De
gronden van de locaties Royal, Gaspard en Mechropa zijn in het najaar van 2015 geherwaardeerd tegen de
actuele waarde op basis van taxaties door een onafhankelijk en erkend taxateur. De gronden van de locaties
Swaenehove, Loosduinen en Nolenshaghe zijn in september 2011 geherwaardeerd tegen de actuele waarde
eveneens op basis van taxaties door een onafhankelijk en erkend taxateur. De Gemeente Den Haag heeft
voor het jaar 2015 een grondprijzenbrief gepubliceerd. In deze brief wordt in vergelijking tot de
grondprijzenbrief 2013, in 2014 is er geen grondprijzenbrief gepubliceerd, een verhoging van de
normgrondprijzen van 1,2% genoemd. Aangezien dit slechts een gering toename is, is de actuele waarde van
de gronden getaxeerd in 2011 niet aangepast.
De overige immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter.
Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden, dat de boekwaarde van een actief
niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door
de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe
opbrengstwaarde indien deze hoger is. Indien de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en
anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op gronden/terreinen, onderhanden projecten en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld in de
mutatieoverzichten im-/materiële vaste activa zoals opgenomen in de toelichting op de balans.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als éénmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot
en met 31 december 2011 in aanmerking kwamen voor integrale nacalculatie. Dit in beginsel
risicoloze bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een systeem van prestatiebekostiging.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Kapitaallasten worden voortaan bekostigd via een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de integrale
tarieven, waarbij tot 2018 een overgangsregeling geldt waarin de nacalculatie van kapitaallasten wordt
afgebouwd en de vergoeding op basis van NHC wordt opgebouwd. Hierdoor zijn nieuwe risicoʼs voor het
vastgoed ontstaan, zoals exploitatierisicoʼs (leegstand, onderbezetting), marktontwikkelingsrisicoʼs en het
risico van duurzame waardevermindering bij structurele exploitatieverliezen. Ook voor de tot en met boekjaar
2011 nacalculeerbare huurcontracten zijn vergelijkbare risicoʼs ontstaan, waardoor bij structurele verliezen een
voorziening voor verlieslatende contracten dient te worden gevormd.
Realiseerbare waarde en dekking huurverplichtingen
Bij de waardering van de (materiële) vaste activa en huurverplichtingen is rekening gehouden met
bovengenoemde risicoʼs. Op basis van de door de NZa op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels
2012 is een berekening gemaakt van de verwachte kasstromen voor de komende jaren, rekening houdend
met de overgangsregeling zoals deze in genoemde beleidsregels is opgenomen. De berekeningen zijn
uitgevoerd per locatie. Bij deze berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. De economische
levensduur van de gebouwen is als basis genomen voor de boekwaardebepaling. De bedrijfswaarde is
berekend door de toekomstige investeringen in de gebouwen zoals opgenomen in het lange termijn
onderhoudsplan af te trekken van de vastgoedgerelateerde inkomende kasstromen en de contante waarde
hiervan te bepalen. De inkomende kasstromen zijn berekend op basis van de inschatting van de toekomstige
bezetting, zoals vastgelegd in de strategische plannen. Ook is uitgegaan van een eindwaarde. Als
disconteringsvoet is uitgegaan van 5%, conform de rekenrente in de NHC systematiek.
Op basis van de berekening is geconcludeerd dat de boekwaarde van de activa van Saffier de
Residentiegroep voor één pand hoger is dan de berekende bedrijfswaarde. Hierop is derhalve een impairment
toegepast.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid (statische methode).
Vordering NZa-index
Het verschil tussen de definitieve prijsindex 2014 en de voorlopige prijsindex 2014, zoals opgenomen in de
tarieven 2015, is toegerekend aan 2014. In 2015 is deze index komen te vervallen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit kas en
banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De bouwdepots zijn afzonderlijk opgenomen onder
de 'schulden aan kredietinstellingen' onder de kortlopende schulden.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Per individuele voorziening volgt hieronder een toelichting van de grondslagen van waardering:
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van
panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan (LTOP), met als doel de kosten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren (kostenegalisering). De voorziening is gebaseerd op
nominale waarde.
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Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen (RJ 271 lid 4 Uitgestelde
personeelsbeloningen). De voorziening betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, vertrekkans en leeftijd.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van de verwachte kosten van werknemers die
langdurig ziek zijn en is gebaseerd op nominale waarde.
Reorganisatievoorziening
Waar een reorganisatie leidt tot functieverlies of een vermindering in de formatie van functies, is het
uitgangspunt van het Sociaal Plan van Saffier de Residentiegroep dat werknemers worden begeleid naar een
andere functie (intern dan wel extern). De reorganisatievoorziening is in dit kader gevormd en is gebaseerd op
nominale waarde.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden, overige te betalen posten en derivaten.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (ʻembedded
derivativeʼ). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de
economische kenmerken en risicoʼs van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant
zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de
definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten,
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Er is geen sprake van verstrekte leningen. Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
Afgeleide financiële instrumenten
Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten.
Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Er is geen sprake van financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor
handelsdoeleinden.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen
worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze zijn gerealiseerd.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren, die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
De stichting 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 de
stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting 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 dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening
van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.
Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. De dekkingsgraad
van het fonds ultimo januari 2016 is 97% (bron: www.pfzw.nl). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is
127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. De stichting 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. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in
de jaarrekening verantwoord.
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Opbrengstbepaling GRZ
Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door landelijke normonduidelijkheden met betrekking tot de
omzetverantwoording 2015 van de Geriatrische Revalidatiezorg.
Belangrijkste oorzaken van de landelijke normonduidelijkheden vinden hun oorsprong in het ontbreken van
een landelijk controleprotocol GRZ 2015 alsmede heldere normen in de contractafspraken met de
zorgverzekeraars.
Vanwege het ontbreken van heldere normen aangaande de omzetverantwoording Geriatrische
Revalidatiezorg bestaat er onzekerheid of de verantwoording zoals toegepast in deze jaarrekening bij
materiele controles door zorgverzekeraars in de toekomst zal leiden tot correcties.
Tevens is er schattingsonzekerheid ten aanzien van het bepalen van de uitloopschade van het onderhanden
werk en hiervan afgeleid de schadelastprognose 2015.
Bij opmaak van de jaarrekening is niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macro beheers
instrument voor 2014 en 2015. Op dit moment is nog niet bekend of er sprake is van een landelijke onder- of
overschrijding.
Bij het bepalen van de omzet uit prestatiebekostiging DBC zorgproducten heeft Stichting Saffier de Residentie
Groep de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling als volgt gehanteerd:
Ten behoeve van de opbrengstverantwoording GRZ is rekening gehouden met de gefactureerde DBCʼs,
alsmede met de aan 2015 toe te rekenen waarde van de ultimo 2015 openstaande DBCʼs (onderhanden
werk).
WNT
Het normenkader rondom de ʻWet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke
Sector' (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. Voor de uitvoering
van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting
zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Saffier De Residentiegroep
gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de
volledige openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing
WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706) kán en hoeft Saffier De Residentiegroep niet
volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen zoals
voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet).
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5.1.5 FINANCIEEL RISICOBEHEER
In de normale bedrijfsuitoefening wordt SDRG blootgesteld aan financiële risicoʼs.
Renterisico
Het renterisico doet zich vooral voor op de langlopende leningen. De leningen bestaan hoofdzakelijk uit
vastrentende leningen. Het renterisico op de bestaande leningen is daarmee zeer beperkt.
In 5.1.7 Overzicht langlopende leningen staat per lening vermeld of er sprake is van een rente herziening
inclusief de betreffende datum.
Liquiditeitrisico
SDRG heeft voldoende ruimte binnen de rekening-courant faciliteit met de banken om tijdelijke tekorten op te
kunnen vangen.
Voor de lange termijn financiering is een risico op herfinanciering van de bestaande leningen aanwezig. In
5.1.7 Overzicht langlopende leningen staat per lening vermeld in welke mate SDRG aan dit risico wordt
blootgesteld.
Kredietrisico
Het kredietrisico doet zich voor als een tegenpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt, waardoor vorderingen
oninbaar worden. Met deze partijen zijn voldoende betalingsregelingen getroffen, waardoor het kredietrisico
beperkt blijft.
5.1.6 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Stichting Saffier De Residentiegroep te Den Haag

66

11
26 mei 2016

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Aanloopkosten
Goodwill
Overige

25.375
10.076
6.826

28.634
10.480
7.305

Totaal immateriële vaste activa

42.277

46.419

2015
€

2014
€

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

46.419
0
4.142
0
0

50.555
0
4.136
0
0

Boekwaarde per 31 december

42.277

46.419

31-dec-15
€

31-dec-14
€

14.699.268
73.095
84.275.667
1.553.627
4.442.634
111.045

13.843.065
47.490
87.742.300
789.827
4.611.631
608.303

105.155.336

107.642.617

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardevermindering
Af: desinvesteringen

107.642.616
5.647.170
856.203
7.812.200
1.070.644
107.809

112.953.161
2.439.958
0
7.750.503
0
0

Boekwaarde per 31 december

105.155.336

107.642.616

De specificatie is als volgt :

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

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële - en materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Compensatieregeling vaste activa
Overige vorderingen

424.841
103.099

849.681
115.953

Totaal financiële vaste activa

527.940

965.634

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :

2015
€
965.634

2014
€
1.403.305

0
-424.841
-12.853

0
-424.842
-12.829

527.940

965.634

De specificatie is als volgt :

Boekwaarde per 1 januari
Bij: compensatieregling vaste activa
Af: afschrijving / ontvangen vergoeding compensatieregeling vaste activa
Af: afschrijvingen overige vorderingen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Conform beleidsregel Compensatie vaste activa is de afschrijving van de 'spookgebouwen' en kosten asbestsanering in 2011
verschoven van de materiële vaste activa naar de financiële vaste activa. In 2012 is de definitieve goedkeuring van de NZa
ontvangen.
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Onderhanden werk DBC-zorgproducten

454.767

470.184

Totaal onderhanden werk

454.767

470.184

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
Per jaareinde is het bedrag van nog geopende DBC's € 0,5 miljoen; bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de te
leveren zorgprestaties in 2016. Op basis van gemiddelde behandeldagen per DBC is de opbrengst per DBC naar rato verdeeld
over 2015 en 2016; dit is conform de berekeningsmethodiek toegepast in 2014.
5. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt :

31-dec-14
€

424.841
134.959

424.841
49.347

Korte termijn deel Financieel vast actief
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
Nza index
RC Stg Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye
RC Stg Ons Thuis
Zorgverzekeraars
Nog te factureren Zorgverzekeraars (Geriatrische Revalidatie Zorg)
Nog te ontvangen rente
Diverse overige nog te ontvangen bedragen

154.815
50.859

111.609
142.497

260.600
40.085
141.302
5.398
2.082.249
11.263
80.617

260.600
101.517
140.323
4.043
2.443.269
30.563
81.399

Totaal vorderingen en overlopende activa

3.386.988

3.790.008
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
Toelichting:
De post "Zorgverzekeraars" bevat de per jaareinde bij diverse zorgverzekeraars reeds gedeclareerde, maar nog niet ontvangen
bedragen (1e lijn). De post "Nog te factureren Zorgverzekeraars (GRZ)" is de stand van de per 31-12-2015 nog niet
gedeclareerde, maar wel reeds afgesloten sub-trajecten. Per jaareinde was er sprake van een declaratie achterstand. Deze is
inmiddels ingelopen. Hiermee is wel een passief post van € 141k genet (zie toelichting onder 11).
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 34.852 (31-12-2014: € 20.211).
De post Debiteuren is hoger dan verleden jaar door de facturatie in 2015 van geleverde zorgprestaties die tot en met 2014 via
bevoorschotting werden gefinancierd. Per jaareinde is deze nieuwe debiteurenpost € 29k. Daarnaast staat er € 9k open als
gevolg van facturatie van in 2015 opgestarte activiteiten.
In 2014 bevatte de post Debiteuren voor € 62k facturen die weliswaar betrekking hadden op 2014, maar in 2015 waren
gefactureerd. Dit bedrag is gereclassificeerd naar de Overige vorderingen.
De post Nza index" is onveranderd. Het betreft ook dezelfde post als eind 2014. We hebben hiervoor nog geen definitieve
afrekening ontvangen. Over 2015 wordt deze vergoeding niet meer toegekend.
De "Diverse overige nog te ontvangen bedragen" bevatten een post voor nog te ontvangen subsidies van € 67k (2014: € 67k).
6. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort
2012
€

2013
€

2014
€

0
0

0
783.049

0
546.238

0
0
0

0
783.049
783.049

0
-9.261
-9.261

597.297

Saldo per 31 december
Financieringstekort
Financieringsoverschot
Totaal

-

-

555.499

597.297
-

Stadium van vaststelling:

c

c

a

a

Saldo per 1 januari
Financieringstekort
Financieringsoverschot
Sub-totaal
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Sub-totaal mutatie boekjaar

2015
€

totaal
€
0
1.329.287
-1.329.287

597.297

597.297
0
773.788
1.371.085
597.297
555.499
41.798

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil

2015
€

2014
€

60.548.804
59.177.719

65.280.451
65.480.724

1.371.085

-200.273

Toelichting:
Door het Financieringsoverschot 2014 is de bevoorschotting 2015 lager geweest dan de gerealiseerde productie.
7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt :

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen

8.541.788
46.224

12.875.246
64.512

Totaal liquide middelen

8.588.012

12.939.758
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Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar (direct opeisbaar).
Onder de post 'Bankrekeningen' zijn alle reguliere rekeningcourantrekeningen opgenomen, wanneer deze per bank een
debetsaldo hebben.
De hoogte van de vrij beschikbare liquide middelen is € 4,4m afgenomen. Dit wordt zowel veroorzaakt door de terugbetaling
van de te hoge ontvangen bevoorschotting 2014 als het teruggelopen resultaat, gecombineerd met de cash out aan
investeringen en aflossing van de leningen portefeuille die tezamen hoger zijn dan de afschrijvingslasten; zie ook het
kasstroomoverzicht (5.1.3).
PASSIVA
8. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Kapitaal

31-dec-14
€

31.574
11.875.770
8.460.058
13.174.740
33.542.142

31.574
11.019.567
11.194.929
14.184.889
36.430.959

Saldo per
1-jan-15
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

31.574

0

0

31.574

31.574

0

0

31.574

Herwaarderingsreserve

Saldo per
1-jan-15
€
11.019.567

Resultaatbestemming
€
0

Overige
mutaties
€
856.203

Saldo per
31-dec-15
€
11.875.770

Totaal bestemmingsreserves

11.019.567

0

856.203

11.875.770

Saldo per
1-jan-15
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Reserve aanvaardbare kosten

11.194.929

-2.734.871

0

8.460.058

Totaal bestemmingsfondsen

11.194.929

-2.734.871

0

8.460.058

Saldo per
1-jan-15
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Algemene reserve

14.184.889

-1.010.149

0

13.174.740

Totaal algemene en overige reserves

14.184.889

-1.010.149

0

13.174.740

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
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PASSIVA
Toelichting:
De onder Overige mutaties verantwoorde ophoging van de herwaarderingsreserve betreft de herwaardering van de grond van
een drietal lokaties op basis van taxaties in het najaar van 2015 door een onafhankelijk en erkend taxateur (zie ook 5.1.4).
9. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-15
€

Dotatie

Onttrekking

€

€

Saldo per
31-dec-15
€

Voorziening groot onderhoud
Jubileumuitkeringen
Reorganisatievoorziening
Voorziening langdurig zieken

1.261.289
492.085
953.146
173.970

1.516.602
53.174
1.635.926
401.641

1.711.404
82.728
585.486
294.663

1.066.487
462.531
2.003.586
280.948

Totaal voorzieningen

2.880.490

3.607.343

2.674.281

3.813.552

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de voorzieningen ziet er als volgt uit:

31-dec-15
€
2.091.398
1.722.154

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

Toelichting per categorie voorziening:
Voor een korte beschrijving van de aard van de voorzieningen en de gekozen waarderingsmethode wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen.
10. Langlopende schulden
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden

65.805.517
90.806

70.640.684
136.206

Totaal langlopende schulden

65.896.323

70.776.890

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

75.377.673
0
4.665.745

80.543.397
0
5.165.724

Stand per 31 december

70.711.928

75.377.673

4.815.605

4.600.783

65.896.323

70.776.890

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de langlopende schulden ziet er als volgt uit:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

4.815.605
65.896.323
50.127.844

4.600.783
70.776.890
53.506.021

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 5.1.7.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een overzicht van de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 5.1.7.
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PASSIVA
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt :

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Crediteuren
Nog te betalen salarissen, vakantiegeld en vakantiedagen (incl. PLB)
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Verrekenbedrag inzake GRZ
Gemeente Den Haag WMO gelden
Nog te betalen kosten:
Interest leningen o/g
Andere nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten

4.815.605
2.084.875
3.053.366
1.881.629
933.984
32.808
759
197.909

4.600.783
2.328.312
2.981.818
1.806.355
891.084
11.571
9.592
0

529.309
1.259.581
155.276

361.641
1.279.690
166.147

14.945.101

14.436.993

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting:
De stijging van de "Aflossingsverplichtingen langlopende leningen " en "Interest leningen o/g" wordt veroorzaakt doordat een
aflossing en rentebetaling op een lening met vervaldatum 1 januari 2015 reeds op 31 december 2014 door een bank was
geind. De stijging van de 'Nog te betalen salarissen" is het gevolg van een stijging van het tegoed van het personeel inzake
nog niet opgenomen vakantiedagen. De post "Verrekenbedrag inzake GRZ" is het verschil tussen het bedrag dat in 2013 is
ontvangen van zorgverzekeraars op basis van de ingediende DBC declaraties en het bedrag waar we recht op hebben
wanneer dezelfde zorgprestaties worden afgerekend op basis van AWBZ-financiering. Hierop heeft in 2014 en 2015 nog geen
volledige afrekening plaatsgevonden. Echter een bedrag van € 141k is gesaldeerd met de vordering per 31 december 2015 op
dezelfde Zorgverzekeraars. De post "Gemeente Den Haag WMO gelden" betreft de teveel ontvangen vergoeding voor
verleende zorgprestaties WMO.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte incidentele instandhoudingsinvesteringen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij : investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar

32.225.337
-127.069
356.261
0

31.966.409
258.928
0
0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

32.454.529

32.225.337

Het verloop is als volgt weer te geven:

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte

0

Erfpachtovereenkomsten:
Jaarlijkse canon bedraagt voor Randveen 64 € 5.931, voor Medemblikstraat 275 € 11.136 en voor Nieuwendamlaan 1
€ 4.654. De kosten van erfpacht zijn niet geactiveerd of gepassiveerd.
Er is een operational leasecontract bij de ING met een totaalbedrag van € 498.795 voor maaltijdwagens en toebehoren.
Ingangsdatum is 3 november 2010 voor de duur van 6 jaar. De last bedraagt € 7.848 per maand en wordt onder de
bedrijfslasten verantwoord. De restant verplichting per 31 december 2015 bedraagt € 76.476.
Het huurcontract voor de kopieermachines/printers loopt tot 1 april 2016. De huurlast bedraagt € 21.200 per kwartaal. De
restantverplichting tot 1 april 2016 bedraagt per 31 december 2015 derhalve € 21.200.
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PASSIVA
De operational leasecontracten voor 2 vrachtwagens hebben een looptijd tot 30 maart 2016. De maandelijkse leasetermijn voor
de 2 vrachtwagens bedraagt in totaal € 3.992,49. De restantverplichting tot 30 maart 2016 bedraagt per 31 december 2015 €
11.978.
Er is een operational leasecontract bij Toyota met ingangsdatum 31-01-2014 voor de duur van 5 jaar. De huurlast bedraagt €
793,55 per maand. De restant verplichting per 31 december 2015 bedraagt € 29.361.
Er is een operational leasecontract met Peugeot met ingangsdatum 20-11-2015 voor de duur van 2 jaar. De huurlast bedraagt
€ 682,23 per maand. De restant verplichting per 31 december 2015 bedraagt € 15.691.
Medewerkers die recht hebben op onregelmatigheidstoeslag (ORT) over gewerkte uren krijgen deze op grond van de huidige
CAO nu niet toegekend over vakantiedagen. In de afgelopen periode hebben rechters in verschillende zaken uitspraak gedaan
in een geding waarin uitbetaling van de ORT is gevorderd gedurende vakantie in de periode voorafgaand aan 2015 door
medewerkers in de zorg. Die vorderingen zijn toegewezen. Vooralsnog is er vanuit gegaan, ondersteund door de
koepelorganisatie Actiz, dat uit deze rechterlijke uitspraken geen generieke verplichtingen kunnen worden vastgesteld. In het
proces van onderhandelingen naar een nieuwe CAO (vanaf 1 april 2016) wordt deze problematiek besproken tussen
werkgevers- en werknemersorganisaties.
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Afschrijvingspercentage
0,0%

14.699.268

Boekwaarde per 31 december

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
2.381.623
12.317.645
0

0
0
0

- desinvesteringen
. aanschafwaarde
. cumulatieve afschrijvingen
per saldo

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

0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
. aanschafwaarde
. cumulatieve afschrijvingen

0
856.203
0
0

13.843.065

Boekwaarde per 1 januari

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

2.381.623
11.461.442
0

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

Grond
€

5,0%

2-20%

84.275.667

75.023.608

64.122
73.095

159.299.275

-3.466.633

0
0
0

0
0

4.091.812
0
6.509.110
1.049.335

137.217

25.605

0
0
0

0
0

36.216
0
7.140
3.471

87.742.300

67.465.163

53.511
47.490

155.207.463

Gebouwen
€

101.001

Terreinvoorzieningen
€

3-17%

1.553.627

2.251.273

3.804.900

763.800

0
0
0

0
0

959.247
0
177.609
17.838

789.827

2.055.826

2.845.653

Installaties
€

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA

5-10%

4.442.634

7.010.003

11.452.637

-168.997

5.920
4.144
1.776

0
0

951.120
0
1.118.341
0

4.611.631

5.895.806

10.507.437

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€

0,0%

111.045

0

111.045

-497.258

106.033
0
106.033

0
0

-391.225
0
0
0

608.303

0

608.303

Materiele
vaste activa
in uitvoering
€

105.155.336

177.186.697
12.317.645
84.349.006

-3.343.483

111.953
4.144
107.809

0
0

5.647.170
856.203
7.812.200
1.070.644

107.642.616

171.651.480
11.461.442
75.470.306

Totaal
€

Jaarrekening 2015
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€

100.746.393

13.000.000
10.000.000
2.600.000
2.975.000
9.100.000
5.400.000

1.300.000
9.000.000
11.000.000

908.007
4.665.950
4.000.000
4.300.000
1.361.341

5.331.918
794.115
703.359
6.500.000
1.000.000

6.806.703

Hoofdsom
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11-jan-13
11-jan-13
27-feb-13
18-feb-13
1-sep-13
1-sep-13

Rabobank
Rabobank
Rabobank
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank

Totaal

4-jul-11
3-okt-11
3-okt-11

31-dec-97
29-dec-82
12-okt-05
1-feb-06
1-feb-06

Stg. Ons Thuis
Bank Ned. Gemeenten
Fortis Bank n.v.
Fortis Bank n.v.
Fortis Bank n.v.

Rabobank
BNG
BNG

30-jun-99
30-jun-99
30-dec-95
1-jan-10
1-jan-10

1-mei-97

Datum

Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

ING

Leninggever

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

20
20
5
5
20
20

20
15
15

20
30
20
25
20

25
25
20
30
10

50

Totale
looptijd

Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Krediet faciliteit
Onderhandse
Onderhandse

Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse

Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
RC faciliteit
RC faciliteit

Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse
Onderhandse

Onderhandse

Soort lening

3,77%
4,52%
2,73%
3,40%
4,48%
4,25%

4,57%
4,88%
4,88%

5,00%
4,23%
3,80%
max 4,57%
4,00%

2,40%
2,40%
4,05%
5,00%
5,00%

2,97%

%

75.377.673

12.241.666
9.416.667
1.560.000
1.904.000
8.645.000
5.175.000

1.023.750
7.537.500
9.212.648

181.606
1.297.138
2.200.000
2.795.000
765.753

2.026.128
301.764
35.203
5.470.833
525.000

3.063.017

€

Werkelijke Restschuld
rente
31 december
2014

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

€

Nieuwe
leningen in
2015

4.665.745

433.333
333.334
520.000
612.000
303.333
180.000

130.000
337.500
412.466

45.400
185.305
200.000
172.000
68.067

213.277
31.764
35.166
216.666
100.000

136.134

€

Aflossing in
2015

70.711.928

11.808.333
9.083.333
1.040.000
1.292.000
8.341.667
4.995.000

893.750
7.200.000
8.800.182

136.206
1.111.833
2.000.000
2.623.000
697.686

1.812.851
270.000
37
5.254.167
425.000

2.926.883

€

Restschuld
31 december
2015

50.127.844

9.641.667
7.416.666
0
0
6.825.000
4.095.000

568.750
4.950.000
6.050.412

0
185.306
1.000.000
1.763.000
357.352

746.468
111.177
0
4.170.834
0

2.246.212

€

Restschuld
over 5 jaar

17
17
2
2
17
17

14
11
11

3
6
10
15
10

9
9
0
24
4

22

Resterende looptijd
in jaren
eind 2015

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

lineair
lineair
lineair

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

lineair

Aflossingswijze

4.815.605

433.334
333.333
520.000
612.000
303.333
180.000

65.000
450.000
549.954

45.400
185.305
200.000
172.000
68.066

213.277
31.765
37
216.667
100.000

Hypothecaire zekerheid
Hypothecaire zekerheid
Geen
Hypothecaire zekerheid en 1e pandrecht op
Hypothecaire zekerheid en 1e pandrecht op
alle huidige en toekomstige vorderingen op
huurders van het wooncomplex.
Geen
Gemeentegarantie
Hypothecaire zekerheid
Hypothecaire zekerheid en verpanding van de
Hypothecaire zekerheid en verpanding van de
rechten uit de huurpenningen. Verder
hypotheek op de registergoederen van het
complex.
Hypothecaire zekerheid
Hypothecaire zekerheid en pandrecht
Hypothecaire zekerheid en pandrecht
roerende zaken van het complex.
Hypothecaire zekerheid
Hypothecaire zekerheid
Pandrecht debiteuren
Hypothecaire zekerheid
Hypothecaire zekerheid
Hypothecaire zekerheid

Gestelde zekerheden

136.134 Hypothecaire zekerheid en een compte jointen medeaansprakelijkheidsovereenkomst.

€

Aflossing
2016

11-jan-23
11-jan-33
n.v.t.
n.v.t.
10-jun-28
1-sep-25

30-aug-20
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
29-apr-16
12-okt-20
1-feb-21
1-feb-16

variabel
variabel
n.v.t.
1-jan-20
1-jan-20

1-sep-25

Renterisico
vast tot /
variabel

20

ja
ja
nee
nee
ja
ja

nee
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee

nee
nee
n.v.t.
nee
nee

nee

Liquiditeitsrisico ja/nee

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
2015
€

2014
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

6.638.396
60.548.805
330.205
1.062.683

5.540.384
64.579.566
0
442.437

Totaal

68.580.089

70.562.387

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De "Opbrengsten zorgverzekeringswet" zijn in 2015 met € 1,1 miljoen gestegen. Dit is het gevolg van een toename in 2015 van de
zorg geleverd aan GRZ cliënten.
De opbrengsten Wlz-zorg zijn in 2015 met € 4,0 miljoen gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de daling van het aantal zorgcliënten in
2015 met name in de lage ZZP's.
Onder "Overige zorgprestaties" is in 2015 voor € 476k thuiszorg verantwoord, die een collega zorg instelling voor ons als
hoofdaannemer sinds 2015 uitvoert. Daarnaast is voor € 94k intensieve zorg verantwoord voor cliënten van een collega instelling.
13. Subsidies
2015
€

2014
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

392.863
4.219
108.855

415.155
2.400
99.820

Totaal

505.937

517.375

2015
€

2014
€

2.788.657
347.260
1.209.842
611.840

2.817.693
324.042
1.189.334
790.515

109.485
53.905

71.719
62.265

5.120.989

5.255.568

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De subsidie uit het Opleidingsfonds is in 2015 € 22k lager.
14. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt :
Overige dienstverlening:
Huuropbrengsten
Algemene en administratieve dienstverlening
Maaltijdvoorziening
Hotelmatige dienstverlening
Overige opbrengsten:
Bijdrage Stg. Ons Thuis
Bijdrage Stg. Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye
Totaal

Toelichting:
De daling van de huuropbrengsten - ondanks de huurverhoging als gevolg van de jaarlijkse prijsindexatie - is het gevolg van het
deels wegvallen in 2015 van de verhuur (aanvang januari 2014) van delen van onze locaties aan andere zorgverleners.
De afname van de Hotelmatige dienstverlening wordt veroorzaakt door een daling van de Opbrengst facilitaire dienstverlening van €
98k en een daling van de Opbrengst wasserij van € 55k.
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15. Personeelskosten
2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Overige personeelskosten

38.208.382
6.076.575
3.132.740
2.655.600

37.894.013
5.529.634
3.299.400
859.324

Sub-totaal
Personeel niet in loondienst

50.073.297
834.713

47.582.371
583.967

Totaal personeelskosten

50.908.010

48.166.338

987

983

De specificatie is als volgt :

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
De stijging van de sociale lasten is met name het gevolg van de ontvangst in 2014 van een éénmalige tegemoetkoming premie
WAO/WIA ad € 225k. Daarnaast is de schuld aan het personeel m.b.t. de nog uit te betalen vakantiedagen per jaareinde met €
126k toegenomen. De kosten van de WGA premie ad € 329k zijn ook onder deze post verantwoord. Omdat dezelfde post verleden
jaar (€ 328k) onder de Algemene kosten was meegenomen, is deze post voor de 2014 cijfers gereclassificeerd.
De toename van de "Overige personeelskosten" is zo goed als volledig toe te schrijven aan de dotatie van de
reorganisatievoorziening ad € 1.636k.
16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :

2015
€

2014
€

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

3.259
4.389.939
437.694

3.253
4.275.297
437.671

883
3.422.261

883
3.475.206

Totaal afschrijvingen

8.254.036

8.192.310

Toelichting:
De lichte stijging van de afschrijvingen op de materiële vaste activa is het gevolg van de activering van in 2015 afgeronde
investeringsprojecten.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

2015
€

Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving terreinen
Afschrijving gebouwen
Afschrijving installaties
Afschrijving overige materiële vaste activa
Waardevermindering financiële vaste activa

4.142
7.140
6.509.110
177.609
1.118.341
437.694

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

8.254.036

Totaal afschrijvingen resultatenrekening

8.254.036
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17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
2015
€

2014
€

Bijzondere waardevermindering:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
1.070.644

0
0

Totaal bijzondere waardevermindering

1.070.644

0

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In het kader van de verwachte krimp van het aantal cliënten (met name de lage ZZP's) is de vastgoedportefeuille beoordeeld. Als
gevolg hiervan is besloten afstand te doen van één van de locaties. De boekwaarde van deze locatie is per jaarultimo hoger dan de
verwachte directe opbrengstwaarde. Het verschil is als bijzondere waardevermindering ten laste van de exploitatie 2015 gebracht.
Aansluiting bijzondere waardevermindering met verloopoverzicht materiële vaste activa

2015
€

Bijzondere waardevermindering terreinen
Bijzondere waardevermindering gebouwen
Bijzondere waardevermindering installaties

3.471
1.049.335
17.838

Totaal bijzondere waardevermindering volgens mutatieoverzicht

1.070.644

Totaal bijzondere waardevermindering resultatenrekening

1.070.644

18. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.462.647
3.380.715
2.433.398

4.840.826
3.091.205
2.003.805

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie transport en overig
Sub-totaal

1.627.898
706.349
555.729
617.326
3.507.302

1.470.687
702.203
558.630
633.033
3.364.553

824.084

804.048

14.608.146

14.104.437

De specificatie is als volgt :

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal bedrijfskosten

Toelichting:
De daling van de "Voedingsmiddelen en hotelmatigekosten" wordt veroorzaakt door de afname van het aantal cliënten in 2015.
De "Patiënt- en bewonersgebonden kosten" stijgen in 2015 fors door de inhuizing van cliënten van Royaalzorg in de Lozerhof. De
vergoeding die aan Royaalzorg in 2015 is betaald, omdat zij een groot deel van de zorg voor hun rekening namen, is verantwoord
onder kosten van Dagbesteding en bedroeg € 456k.
De stijging van de post "Onderhoud" wordt verklaard doordat in 2015 éénmalig voor een lokatie fors meer dan voorzien op basis van
het LTOP aan onderhoud is uitgegeven.
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19. Financiële baten en lasten
2015
€

2014
€

Rentebaten
Rentelasten

-37.854
3.149.053

-67.008
3.363.226

Totaal financiële baten en lasten

3.111.199

3.296.218

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
De rentelasten zijn afgenomen als gevolg van de reguliere aflossingen op de niet gewijzigde leningen portefeuille.
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R.J. de Wolf

156.766
170.578

160.479
170.578

Totaal bezoldiging 2014

Individueel WNT-maximum 2014

16.066

16.599

Beloningen betaalbaar op termijn

140.700

1

1/1 - 31/12

151.353

-

143.880

1

1/1 - 31/12

159.788

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging 2014

Omvang dienstverband (in fte)

Duur dienstverband in 2014

Gegevens 2014

Totaal bezoldiging

-

151.353

-

159.788

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Subtotaal

10.662

Beloningen betaalbaar op termijn

10.653

4.127

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

140.700

170.578

170.578
144.999

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

ja

ja

Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum

nee

1

1/1 - 31/12

Lid RvB

M. Vente

nee

1

1/1 - 31/12

Voorzitter RvB

Gewezen topfunctionaris?

Omvang dienstverband (in fte)

Duur dienstverband in 2015

Functie(s)

bedragen x € 1

Raad van Bestuur

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Saffier de Residentiegroep is € 170.578. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het
individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum,
berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van
de volgende op Saffier De Residentiegroep van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 4 en klasse F.

20. WNT-verantwoording 2015 Saffier de Residentiegroep
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-

Drs. M. van Riel

n.v.t.

Gegevens 2014

15.484

Totaal bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

15.484

-

Subtotaal

-

Beloningen betaalbaar op termijn

15.484

16.417

7/12 - 31/12

Programma manager
Turn around

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

Duur dienstverband in 2015

Functie(s)

bedragen x € 1

Topfunctionarissen

10.000

-

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2014

-

10.000

1/1 - 31/12

11.167

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging 2014

Duur dienstverband in 2014

Gegevens 2014

Totaal bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

11.167

-

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-

11.167

22.059

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

1/6 - 31/12 1/1 - 31/5

Voorzitter RvT /
Lid RvT

Functie(s)

Duur dienstverband in 2015

Prof. Dr. P.P.T.
Jeurissen

bedragen x € 1

Toezichthoudende topfunctionarissen

12.000

-

-

12.000

1/1 - 31/12

4.000

-

4.000

-

-

4.000

10.585

1/1 - 31/5

Voorzitter RvT

8.000

-

-

8.000

1/1 - 31/12

8.000

-

8000

-

-

8.000

17.058

1/1 - 31/12

Lid RvT

Mevr. K.B.T.C. Meekhof
Prof. Dr.Ir. R. Goodijk
- Pleijsier

10.000

-

-

10.000

1/1 - 31/12

10.000

-

10.000

-

-

10.000

17.058

1/1 - 31/12

Lid RvT

P.A. van Wingaarden
RA RC

0

-

-

0

16/12 - 31/12

8.529

-

8.529

-

-

8.529

17.058

1/1 - 31/12

Lid RvT

Mevr. Dr. M.M.
Wortelboer - van Rees
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21. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2015 en 2014 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controle werkzaamheden
Fiscale advisering
Niet controle-diensten

Totaal honoraria accountant

2015
€

2014
€

146.448
11.876
14.334
33.861

81.937
26.923
7.803
15.798

206.519

132.461

De toename van de "Controle van de jaarrekening" is het gevolg van niet voorzien meerwerk bij de controle van de jaarrekening 2014
en additionele werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2015 als gevolg van de implementatie van nieuwe financiële software.
De toename van de "Niet controle-diensten" is met name het gevolg van werkzaamheden ten behoeve van de WOZ.
22. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.
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5.1.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1
2
3

42.277
105.155.336
527.940

46.419
107.642.616
965.634

105.725.553

108.654.669

1.304.739
8.588.012

1.346.739
12.939.758

9.892.751

14.286.497

115.618.304

122.941.166

31-dec-15
€

31-dec-14
€

31.574
3.870.075
13.174.740

31.574
3.635.072
13.923.182

17.076.389

17.589.828

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

4
5

Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves

Ref.

6

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

7

3.813.552

2.880.490

Langlopende schulden

8

65.896.323

70.776.890

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

9

28.832.040

31.693.958

115.618.304

122.941.166

Totaal passiva
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5.1.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref.

2015
€

2014
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Overige zorgprestaties

10

435.495

395.634

Overige bedrijfsopbrengsten

11

4.774.896

4.944.199

Intercompany opbrengsten

12

71.993.202

68.143.807

77.203.593

73.483.640

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

50.908.010

48.166.338

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

8.254.036

8.192.310

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

15

1.070.644

0

Overige bedrijfskosten

16

14.608.146

14.104.437

Som der bedrijfslasten

74.840.836

70.463.085

BEDRIJFSRESULTAAT

2.362.757

3.020.555

-3.111.199

-3.296.218

-748.442

-275.663

2015
€

2014

-748.442

-275.663

-748.442

-275.663

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

17

RESULTAATSBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Algemene reserve
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5.1.11 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn identiek aan de grondslagen in de
geconsolideerde jaarrekening.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Aanloopkosten
Goodwill
Overige

25.375
10.076
6.826

28.634
10.480
7.305

Totaal immateriële vaste activa

42.277

46.419

2015
€

2014
€

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

46.419
0
4.142
0
0

50.555
0
4.136
0
0

Boekwaarde per 31 december

42.277

46.419

31-dec-15
€

31-dec-14
€

14.699.268
73.095
84.275.667
1.553.627
4.442.634
111.045

13.843.065
47.490
87.742.300
789.827
4.611.631
608.303

105.155.336

107.642.616

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardevermindering
Af: desinvesteringen

107.642.616
5.647.170
856.203
7.812.200
1.070.644
107.809

112.953.161
2.439.958
0
7.750.503
0
0

Boekwaarde per 31 december

105.155.336

107.642.616

De specificatie is als volgt :

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

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste en materiële vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Compensatieregeling vaste activa
Overige vorderingen

424.841
103.099

849.681
115.953

Totaal financiële vaste activa

527.940

965.634

2015
€

2014
€

965.634

1.403.305

0
-424.841
-12.853

0
-424.842
-12.829

527.940

965.634

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :
Boekwaarde per 1 januari
Bij: compensatieregling vaste activa
Af: afschrijving / ontvangen vergoeding compensatieregeling vaste activa
Af: afschrijvingen overige vorderingen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Conform beleidsregel Compensatie vaste activa is de afschrijving van de 'spookgebouwen' en kosten asbestsanering in 2011
verschoven van de materiële naar de financiële activa. In 2012 is de definitieve goedkeuring van de NZa ontvangen.
4. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt :
Korte termijn deel Financieel vast actief
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen:
NZa index
RC Stg Ons Thuis
RC Stg Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye
Zorgverzekeraars
Nog te ontvangen rente
Diverse overige nog te ontvangen bedragen
Totaal vorderingen en overlopende activa

31-dec-15
€

31-dec-14
€

424.841
134.959
154.815
50.859

424.841
111.576
49.380
142.497

260.600
141.302
40.085
5.398
11.263
80.617
1.304.739

260.600
140.323
101.517
4.043
30.563
81.399
1.346.739

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 34.852 (31-12-2014: € 20.211).
De post Debiteuren is hoger dan verleden jaar door de facturatie in 2015 van geleverde zorgprestaties die tot en met 2014 via
bevoorschotting werden gefinancierd. Per jaareinde is deze nieuwe debiteurenpost € 96k. Daarnaast staat er € 27k open als
gevolg van facturatie van in 2015 opgestarte activiteiten.
De post Nza index" is onveranderd. Het betreft ook dezelfde post als eind 2014. We hebben hiervoor nog geen definitieve
afrekening ontvangen. Over 2015 wordt deze vergoeding niet meer toegekend.
De post "Zorgverzekeraars" bevat de per jaareinde bij diverse zorgverzekeraars reeds gedeclareerde, maar nog niet
ontvangen bedragen (1e lijn).
De "Diverse overige nog te ontvangen bedragen" bevatten een post voor nog te ontvangen subsidies van € 67k (2014: € 67k).
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt :

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen

8.541.788
46.224

12.875.246
64.512

Totaal liquide middelen

8.588.012

12.939.758

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar (direct opeisbaar).
Onder de post 'Bankrekeningen' zijn alle reguliere rekeningcourantrekeningen opgenomen, wanneer deze per bank een
debetsaldo hebben.
De hoogte van de vrij beschikbare liquide middelen is € 4,4m afgenomen. Dit wordt zowel veroorzaakt door de terugbetaling
van de te hoge ontvangen bevoorschotting 2014 als het teruggelopen resultaat, gecombineerd met de cash out aan
investeringen en aflossing van de leningen portefeuille die tezamen hoger zijn dan de afschrijvingslasten; zie ook het
kasstroomoverzicht (5.1.3).
PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Kapitaal

31-dec-15
€

31-dec-14
€

31.574
3.870.075
13.174.740
17.076.389

31.574
3.635.072
13.923.182
17.589.828

Saldo per
1-jan-14
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

31.574

0

0

31.574

31.574

0

0

31.574

Herwaarderingsreserve

Saldo per
1-jan-14
€
3.635.072

Resultaatbestemming
€
0

Overige
mutaties
€
235.003

Saldo per
31-dec-15
€
3.870.075

Totaal bestemmingsreserves

3.635.072

0

235.003

3.870.075

Saldo per
1-jan-14
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Algemene reserve

13.923.182

-748.442

0

13.174.740

Totaal algemene en overige reserves

13.923.182

-748.442

0

13.174.740

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemen en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
PASSIVA
Toelichting:
De onder Overige mutaties verantwoorde ophoging van de herwaarderingsreserve betreft de herwaardering van de grond van
een drietal lokaties op basis van taxaties in het najaar van 2015 door een onafhankelijk en erkend taxateur (zie ook 5.1.4).
7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-14
€

Dotatie

Onttrekking

€

€

Saldo per
31-dec-15
€

Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubileumuitkeringen
Reoganisatievoorziening
Voorziening langdurig zieken

1.261.289
492.085
953.146
173.970

1.516.602
53.174
1.635.926
401.641

1.711.404
82.728
585.486
294.663

1.066.487
462.531
2.003.586
280.948

Totaal voorzieningen

2.880.490

3.607.343

2.674.281

3.813.552

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de voorzieningen ziet er als volgt uit:

31-dec-15

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

2.091.398
1.722.154

Toelichting per categorie voorziening:
Voor een korte beschrijving van de aard van de voorzieningen en de gekozen waarderingsmethode wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.
8. Langlopende schulden
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan kredietinstellingen
Overige langlopende schulden

65.805.517
90.806

70.640.684
136.206

Totaal langlopende schulden

65.896.323

70.776.890

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

75.377.673
0
4.665.745

80.543.397
0
5.165.724

Stand per 31 december

70.711.928

75.377.673

4.815.605

4.600.783

65.896.323

70.776.890

De specificatie is als volgt :

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

De specificatie met betrekking tot de looptijd van (het totaal van) de langlopende schulden ziet er als volgt uit:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

4.815.605
65.896.323
50.127.844

4.600.783
70.776.890
53.506.021

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 5.1.7 van de
geconsolideerde jaarrekening.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een overzicht van de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het verloopoverzicht onder 5.1.7.
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PASSIVA
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt :

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Crediteuren
Nog te betalen salarisen, vakantiegeld en vakantiedagen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden
Nog te betalen kosten:
Intrest leningen o/g
Andere nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten
RC Stichting Zorginstelling Saffier de Residentie

4.815.605
2.084.875
3.053.366
1.881.629
933.984
32.808

4.600.783
2.328.312
2.981.818
1.806.355
891.084
11.571

529.309
1.259.581
155.276
14.085.607

361.641
1.279.690
166.147
17.266.557

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

28.832.040

31.693.958

Toelichting:
De stijging van de "Aflossingsverplichtingen langlopende leningen " en "Interest leningen o/g" wordt veroorzaakt doordat een
aflossing en rentebetaling op een lening met vervaldatum 1 januari 2015 reeds op 31 december 2014 door een bank was
geind. De stijging van de 'Nog te betalen salarissen" is het gevolg van een stijging van het tegoed van het personeel inzake
nog niet opgenomen vakantiedagen.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015
BATEN
10. Overige zorgprestaties

2015
€

2014
€

Overige zorgprestaties

435.495

395.634

Totaal

435.495

395.634

Overige dienstverlening:
Huuropbrengsten *1)
Zorg dienstverlening en overige dienstverlening *2)

2015
€

2014
€

2.567.097
2.207.799

2.604.182
2.340.017

Totaal

4.774.896

4.944.199

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
De Overige zorgprestaties zijn in 2015 ligt gestegen.
11. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt :

Toelichting:
*1) Betreft verhuur aan- en inleunwoningen (Royal), zorggarantiewoningen (Gaspard) en woningen (Royal Rustique, Willemshage,
Penthove, Brinckhaeghe, Swaeneduin, Mechropa en Swaenestate).
*2) Betreft maaltijdvoorziening aan derden, cliëntgebonden dienstverlening (w.o. Zeker Thuis, Wel Thuis), hotelmatige
dienstverlening (w.o. gebruik rouwkamers, verhuur ruimten, logeerkamer, facilitaire dienstverlening, telefoonvergoeding, kapsalon,
halsalarm/zorgalarm, wasserij, onderhoudswerkzaamheden en groenvoorziening) en algemene en administratieve
dienstverlening.
12. Intercompany opbrengsten
Dit betreft de - op basis van de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen - (jaarlijkse) vergoeding van de Zorginstelling voor
de in 2015 door de Zorggroep verleende zorg aan de cliënten van de Zorginstelling. Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst wordt de vergoeding tussen de Zorggroep en de Zorginstelling verrekend in rekening-courant. De volgende kosten
zijn doorbelast aan de Zorginstelling:

Personeelskosten
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Financiële lasten
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2015
€

2014
€

48.748.672
8.505.083
11.943.367
2.796.080
71.993.202

45.920.557
7.498.245
11.762.654
2.962.352
68.143.807
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LASTEN
13. Personeelskosten
2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Overige personeelskosten

38.208.382
6.076.575
3.132.740
2.655.600

37.894.013
5.529.634
3.299.400
859.324

Sub-totaal
Personeel niet in loondienst

50.073.297
834.713

47.582.371
583.967

Totaal personeelskosten

50.908.010

48.166.338

987

983

De specificatie is als volgt :

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
De stijging van de sociale lasten is met name het gevolg van de ontvangst in 2014 van een éénmalige tegemoetkoming premie
WAO/WIA ad € 225k. Daarnaast is de schuld aan het personeel m.b.t. de nog uit te betalen vakantiedagen per jaareinde met €
126k toegenomen. De kosten van de WGA premie ad € 329k zijn ook onder deze post verantwoord. Omdat dezelfde post
verleden jaar (€ 328k) onder de Algemene kosten was meegenomen, is deze post voor de 2014 cijfers gereclassificeerd.
De toename van de "Overige personeelskosten" is zo goed als volledig toe te schrijven aan de dotatie van de
reorganisatievoorziening ad € 1.636k.
14. Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

2015
€

2014
€

3.259
4.389.939
437.694

3.253
4.275.297
437.671

883
3.422.261

883
3.475.206

8.254.036

8.192.310

Toelichting:
De lichte stijging van de afschrijvingen op de materiële vaste activa is het gevolg van de activering in 2015 van de renovatie van
Swaenestate.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

2015
€

Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving terreinen
Afschrijving gebouwen
Afschrijving installaties
Afschrijving overige materiële vaste activa
Waardevermindering financiele vaste activa

4.142
7.140
6.509.110
177.609
1.118.341
437.694

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

8.254.036

Totaal afschrijvingen resultatenrekening

8.254.036

Stichting Saffier 2015
De Residentiegroep te Den Haag
Jaarrekening
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LASTEN
15. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
2015
€

2014
€

Bijzondere waardevermindering:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

0
1.070.644

0
0

Totaal bijzondere waardevermindering

1.070.644

0

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In het kader van de verwachte krimp van het aantal cliënten (met name de lage ZZP's) is de vastgoedportefeuille beoordeeld. Als
gevolg hiervan is besloten afstand te doen van één van de locaties. De boekwaarde van deze locatie is per jaarultimo hoger dan
de verwachte directe opbrengstwaarde. Het verschil is als bijzondere waardevermindering ten laste van de exploitatie 2015
gebracht.
Aansluiting bijzondere waardevermindering met verloopoverzicht materiële vaste activa

2015
€

Bijzondere waardevermindering terreinen
Bijzondere waardevermindering gebouwen
Bijzondere waardevermindering installaties

3.471
1.049.335
17.838

Totaal bijzondere waardevermindering volgens mutatieoverzicht

1.070.644

Totaal bijzondere waardevermindering resultatenrekening

1.070.644

16. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.462.654
3.380.715
2.433.398

4.840.826
3.091.205
2.003.805

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie transport en overig
Sub-totaal

1.627.898
706.349
555.729
617.326
3.507.302

1.470.687
702.203
558.630
633.033
3.364.553

824.077

804.048

14.608.146

14.104.437

De specificatie is als volgt :

Huur en leasing
Totaal bedrijfskosten

Toelichting:
De daling van de "Voedingsmiddelen en hotelmatigekosten" wordt veroorzaakt door de afname van het aantal cliënten in 2015.De
"Patiënt- en bewonersgebonden kosten" stijgen in 2015 fors door de inhuizing van cliënten van Royaalzorg in de Lozerhof. De
vergoeding die aan Royaalzorg in 2015 is betaald, omdat zij een groot deel van de zorg voor hun rekening namen, is verantwoord
onder kosten van Dagbesteding en bedroeg € 456k.
De stijging van de post "Onderhoud" wordt verklaard doordat in 2015 éénmalig voor een lokatie fors meer dan voorzien op basis
van het LTOP aan onderhoud is uitgegeven.
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17. Financiële baten en lasten
2015
€

2014
€

Rentebaten
Rentelasten

-37.854
3.149.053

-67.008
3.363.226

Totaal financiële baten en lasten

3.111.199

3.296.218

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
De rentelasten zijn afgenomen als gevolg van de reguliere aflossingen op de leningenportefeuille.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Saffier De Residentiegroep heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld
in de vergadering van 23 mei 2016.
De Raad van Toezicht van Stichting Saffier De Residentiegroep heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd
in de vergadering van 26 mei 2016.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van Stichting Saffier De Residentiegroep zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de
resultaatbestemming. Derhalve heeft de resultaatbestemming plaatsgevonden conform besluitvorming van
de Raad van Bestuur.
5.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatbestemming in paragraaf 5.1.2.
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke financiële gevolgen
(positieve of negatieve) hebben voor Stichting Saffier De Residentiegroep.
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g.
R.J. de Wolf
Bestuurder

w.g.

w.g.

Prof. Dr. P.P.T. Jeurissen
Voorzitter Raad van Toezicht

P.A. van Wingaarden RA RC
Raad van Toezicht lid

w.g.

w.g.

Mevr. Dr. M.M. Wortelboer - van Rees
Raad van Toezicht lid

Mevr. G.T.M. Schippers MSc
Raad van Toezicht lid

w.g.
Mevr. drs. J.G.H. de Witte
Raad van Toezicht lid
5.2.6 Controleverklaring
De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Centraal adres
Rusthoekstraat 38
2584 CV Den Haag
Postbus 52150
2505 CD Den Haag
t 070 449 30 00
www.saffierderesidentie.nl

Locaties
Woon- en behandelcentrum De Lozerhof
Randveen 64
2544 RP Den Haag

WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag

Woon- en behandelcentrum Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XZ Den Haag

Huize Royal/Royal Rustique
Rusthoekstraat 38
2584 CV Den Haag

Woon- en expertisecentrum Domus Nostra
Mgr. Nolenslaan 20
2555 XZ Den Haag

Woonzorgcentrum Maison
Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW Den Haag

WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwendamlaan 1
2547 JG Den Haag
WoonZorgPark Swaenehove
Heiloostraat 296
2547 KX Den Haag

Revalidatie- en verpleegcentrum Mechropa
Scheveningseweg 96
2584 AC Den Haag
Swaenestate
Medemblikstraat 275
2547 GW Den Haag

