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Voorwoord
Dichterbij is sterk uit een moeilijke periode gekomen. Na de koersbepaling en de reorganisaties
in 2015 en een deel van 2016, zaten we in 2017 duidelijk in rustiger vaarwater. Met de hele
organisatie hebben we aan ons doel gewerkt: een gelukkig en fijn leven voor cliënten en tevreden
en enthousiaste medewerkers. We ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking om hun
mogelijkheden te onderzoeken, hun talenten te ontwikkelen, hun dromen te realiseren en eigen
keuzes te maken.
Het was de belangrijkste drijfveer voor bestuursvoorzitter Frank Holtman. Hij stimuleerde ons bij alles
wat we doen de vraag te stellen ‘Wat heeft de cliënt eraan?’, hij gaf het begrip ‘cliënt centraal’ nieuw
elan binnen Dichterbij. Tot die verschrikkelijke 24 maart 2017, toen hij tijdens een hardlooprondje
plotseling overleed. We missen in hem een aanjager en gedreven bestuurder, maar vooral ook een
fijne en betrokken collega.
Dichterbij is doorgegaan op de door hem ingezette koers. Natuurlijk, het is de goede weg gebleken.
Teams luisteren naar de wensen van cliënten, samen proberen ze die te realiseren, met hulp van
verwanten en andere betrokkenen. Dat lukt steeds beter. Een belangrijke wens van veel cliënten is
een eigen woonplek. In 2017 hebben we daarom verder gewerkt aan de transitie van groepswonen
naar individueel wonen. Maar er is nog een weg te gaan: onze ambitie is dat in 2020 de helft van ons
woonaanbod bestaat uit individuele woningen.
Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid, zelforganisatie, regelarm werken en
kennisontwikkeling zijn goede stappen gezet. We faciliteren medewerkers om zich te ontwikkelen,
zodat ze kunnen blijven inspelen op de veranderende vraag van cliënten; cliënten worden ouder, de
zorgvraag complexer. Dat kan via scholing, maar zeker ook door kennisdeling. Dat we veel kennis in
huis hebben, bleek onder meer op een congres over de ouder wordende cliënt. Collega’s deelden daar
hun kennis in tal van leerzame workshops.
In 2018 werken we verder aan ons doel en aan een organisatie die nieuwsgierig is naar wensen van
cliënten, verwanten en medewerkers en leergierig is om steeds te verbeteren. Samen zorgen we
daarvoor!
We wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag over 2017.
Hans de Veen en Cecile Stallenberg
Raad van bestuur Dichterbij
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Missie, visie en meerjarenbeleid
Onze missie
De missie van Dichterbij is uitgewerkt in de Ode. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke
beperking en hun netwerk. Dat doen we met kennis en kunde en in samenwerking met andere
partijen. Doel daarbij is dat kwetsbare burgers zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven
voeren en zelfredzaam zijn. Of samenredzaam, met de hulp van familie, buurtbewoners en
vrijwilligers. In onze manier van werken zijn de kernwaarden uit onze Ode herkenbaar: professioneel,
samen, open en betrokken.

Onze visie
Dichterbij streeft naar een ongedeelde samenleving. Een samenleving waar mensen met een
verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waar ze in de wijken wonen, leven en
werken of een zinvolle dagbesteding hebben. Waar ze zich ontwikkelen, hun talenten ontplooien
en eigen keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen. Van daaruit kunnen zij een bijdrage leveren
aan de maatschappij. Aan de andere kant stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden en
talenten van mensen met een verstandelijke beperking te ontdekken en te benutten.

Meerjarenbeleid
Op basis van de externe ontwikkelingen zien we de volgende trends voor zorg en welzijn:
de terugtredende overheid, de toename van eigen verantwoordelijkheid, individualisering,
consumentisme en nieuwe solidariteit, vergrijzing en de technologische ontwikkelingen. In ons
meerjarenbeleid, dat we in 2018 herzien, anticiperen wij op deze ontwikkelingen.
In onze toekomstvisie staan drie perspectieven centraal:
• Wat cliënten vragen, wil Dichterbij samen met hen en hun vertegenwoordigers zo goed mogelijk
realiseren. Cliënten maken daarin eigen keuzes, wij ondersteunen hen om een volwaardige plek
in de samenleving te hebben. Daarbij zetten we ook e-health en domotica in: technologische
toepassingen kunnen het leven van mensen met een verstandelijke beperking vrijer, veiliger en
leuker maken. We zorgen voor passende woningen en appartementen die zijn ingebed in een
veilige woonomgeving en toegankelijk zijn voor de toepassing van nieuwe technologie. Doordat
cliënten de regie hebben, bepalen ze voor een groot deel de koers van Dichterbij.
• Medewerkers kunnen rekenen op meer autonomie, minder bureaucratie, korte lijnen en ruimte
om hun professie optimaal uit te voeren. Daarnaast krijgen zij professionele ondersteuning,
bijscholing en coaching om in te spelen op ontwikkelingen in de (zorg)markt. Dit stimuleert
vakmanschap, behoefte- en servicegericht werken en een ondernemende houding. Dat vraagt ook
een actieve houding van medewerkers zelf.
• Lokale, zelforganiserende teams vormen de basis van de organisatie. Ze zijn zelf verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken, het management geeft hun daarvoor de ruimte en het
vertrouwen. De teams werken nauw samen met cliënten en vertegenwoordigers zodat ze
optimaal kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt.

Samenwerking
Om onze doelstellingen te realiseren is samenwerking met andere partijen essentieel; zonder samenwerking is goede zorg en ondersteuning niet mogelijk. Belangrijke externe partners zijn overheden,
Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgkantoren, belangenorganisaties (cliënten, werknemers en
werkgeversorganisaties), banken en verzekeraars. Maar ook bedrijven, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, collega zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en onderwijsinstellingen.
Vaak gaan we specifieke samenwerkingsrelaties aan, al dan niet vormgegeven in een aparte rechtspersoon. Samenwerkingen zijn gericht op het aanbieden van (zorg)diensten rondom bepaalde (maatschappelijke) vraagstellingen en thema’s of gericht op kennisdeling, onderzoek en wetenschap. Een
overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvoor een aparte rechtspersoon is opgericht vindt u in
paragraaf 10.6.
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Kwaliteit en veiligheid
Kwaliteit bij Dichterbij
Kwaliteitsbeleid
In 2016 hebben we een nieuwe visie op kwaliteit vastgesteld. Ook zijn we in dat jaar begonnen met
de vertaling daarvan in een kwaliteitsmanagementsysteem dat aansluit bij de zelforganiserende
teams. Daarmee zijn we in 2017 verder gegaan. Hiermee gaven we ook invulling aan het vernieuwde
landelijke kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Zo werkten we aan de doorontwikkeling van de interne
audits kwaliteit & veiligheid, zijn er spiegelreflecties geweest, hebben we een externe visitatie
gehouden en opnieuw overbodige regels en procedures opgeruimd. Enkele teams zijn aan de slag
gegaan met de workshop van Vilans Minder regels, meer tijd voor zorg.
In 2017 hebben we ook de zorgvisie geactualiseerd. Daarin is nog explicieter gemaakt op welke visie
op gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking ons beleid is gebaseerd en hoe we
dit in onze aanpak terugzien. Ook hebben we een professioneel statuut opgesteld als basis voor het
handelen van onze professionals.
Evaluatie kwaliteit 2017
Teams krijgen zoveel mogelijk eigen werk- en regelruimte, binnen de wettelijke kaders en eisen
die Dichterbij stelt aan kwaliteit. Kernwoorden zijn vakmanschap, omgaan met dilemma’s en risico’s,
reflecteren en verbeteren. Eind 2017 hebben we de invoering van het nieuwe kwaliteitskader
geëvalueerd. Daarbij kwam naar voren dat het belangrijk is om medewerkers te blijven uitleggen
hoe alle kwaliteitsinstrumenten zich tot elkaar verhouden en welke keuzes teams kunnen maken.
Zo kunnen zij zelf verantwoording nemen voor het bieden van zo goed mogelijke kwaliteit van zorg
en dit ook aan cliënten, verwanten en anderen laten zien. In het verslagjaar hebben we al mooie
voorbeelden gezien van de manier waarop teams creatief invulling geven aan het thema kwaliteit.
Zo zijn er teams die verbindingen leggen tussen Als je het mij vraagt, teamreflecties, audits en
teamontwikkelplannen. Teams kunnen veel van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen. In 2018
gaan we dat ondersteunen door teams te stimuleren door op intranet ‘good practices’ te delen en
vragen te stellen ten behoeve van hun eigen verbetercyclus. Verder streven we in het kader van het
jaarplan 2018 naar verdieping van de toepassing van Als je het mij vraagt en teamreflecties.
Kwaliteitsrapportage
In 2017 hebben we voor het tweede achtereenvolgende jaar een kwaliteitsrapportage opgesteld.
De rapportage beslaat de periode juli 2016 – juni 2017, zodat we verbeteringen direct in het jaarplan
kunnen opnemen. De rapportage is opgebouwd rond acht thema’s. De belangrijkste conclusies vindt u
hieronder. Een uitgebreide én korte versie van de kwaliteitsrapportage staat op onze website.
• Z
 orgvuldig proces rond cliënten. Zorgteams betrekken cliënten en verwanten goed bij de zorg
en het opstellen van het ondersteuningsplan. Het gebruik van Quli, het elektronisch cliëntenportaal
van Dichterbij, en e-health neemt toe (zie ook hoofdstuk drie, thema Cliënt). De actualiteit van het
ondersteuningsplan is verbeterd, maar verdient nog aandacht.
•	Kwaliteit van bestaan (BIT). Cliënten en verwanten zijn over het algemeen zeer tevreden over
hun kwaliteit van bestaan. Het gebruik van het instrument Ben ik tevreden? (BIT) bij cliënten met
een ernstige meervoudige beperking (EMB) kan beter.
• K
 waliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professionals. Cliënten en verwanten
zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de relatie en van de dienstverlening van Dichterbij.
Verbeteringen liggen onder meer op het vlak van Dichterbijbrede communicatie en het leren en
verbeteren naar aanleiding van klachten.
• Z
 icht op veilige zorg. Cliënten, verwanten en medewerkers vinden de verbeteringen en aandacht
voor brandveiligheid positief. De effecten van de projecten rondom medicatieveiligheid zijn nog
beperkt. Veilige zorg heeft continu aandacht nodig.
• L
 even in vrijheid (onvrijwillige zorg). Het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen is verder
afgenomen. Teams bespreken de afbouw, vermindering en inzet van dergelijke maatregelen met
de cliënt/verwant. Daarbij worden steeds vaker e-healthtoepassingen ingezet. De registratie van
lichtere maatregelen kan beter.
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• S
 amenwerking binnen het team. De basis van zelforganisatie staat. Er is aandacht voor scholing
op basis van de behoeften van teams. Via het programma Wendbaarheid werken we aan de
verdere ontwikkeling van zelforganisatie bij de teams.
• S
 amenwerking binnen Dichterbij. Medewerkers zoeken en vinden elkaar steeds beter
en trekken steeds vaker samen op in trajecten. De samenwerking tussen zorgteams en
ondersteunende diensten kan zeker nog beter.
• S
 amenwerking in de keten en met de buurt. Er lopen rondom cliëntzorg diverse
samenwerkingsinitiatieven met buurten, verenigingen en zorgaanbieders. Ook werken we met
opleidingsinstituten en collega-zorgaanbieders structureel samen, onder meer op het gebied van
werving van nieuwe medewerkers en mobiliteit.

Reflectie op alle niveaus
Kwaliteit & veiligheid is op alle niveaus in de organisatie onderwerp van gesprek. Zo leren we op
alle niveaus en werken we continu aan een betere zorg- en dienstverlening. Individueel gebeurt dit
met cliënten via Ben ik tevreden? (BIT), op teamniveau via Als je het mij vraagt, de teamreflectie en
de interne audits. Daarbij zijn ook cliënten en verwanten betrokken. Op regionaal niveau hebben de
zorgregio’s in 2017 een spiegelbijeenkomst met de regionale adviesgroepen kwaliteit & veiligheid
en medezeggenschapsplatforms gehouden over het kwaliteitsrapport. En op centraal niveau is het
rapport besproken met de cliëntenraad, de regionale cliëntenplatforms, de gemeenschappelijke
ondernemingsraad, de adviescommissie kwaliteit & veiligheid en de kwaliteitscommissie van de raad
van toezicht.
Ook hebben we in 2017 voor het eerst een externe visitatie gehouden. Dit is een onderdeel van
het kwaliteitskader. De externe visitatie is een brede blik van buiten. Tijdens de visitatie is het
kwaliteitsrapport vanuit zes perspectieven belicht: vanuit de cliënt, verwant en medewerker, vanuit
kwaliteit, bestuurlijk perspectief en innovatie/onderzoek. Per invalshoek hebben een afvaardiging van
Dichterbij en een externe deskundige meegedaan. Het visitatieteam vond het positief dat Dichterbij
op alle niveaus reflecteert en gericht is op leren en ontwikkelen. Het team had ook inhoudelijke
aanbevelingen: heb meer aandacht voor onder meer nachtzorg, de werving en ontwikkeling van
medewerkers en de analyse van MIC-meldingen. Daarmee gaan we aan de slag. Meer bevindingen
van het externe visitatieteam leest u in de kwaliteitsrapportage.
In het licht van de nieuwe kwaliteitsvisie en de landelijke ontwikkelingen hebben we de meerwaarde
van HKZ-certificering beoordeeld. De conclusie was dat HKZ Dichterbij lange tijd goed heeft geholpen,
maar dat het niet meer aansluit bij de huidige wensen en eisen.
De eisen van het nieuwe kwaliteitskader gezondheidszorg passen beter bij de kijk op kwaliteit en
de besturingsfilosofie van Dichterbij. Daarom zijn we in 2017 gestopt met HKZ. STEVIG gaat wel door
met de HKZ-certificering. Reden hiervoor is dat voor STEVIG een gecertificeerd kwaliteitssysteem
verplicht is. Eind 2017 is er bij STEVIG een HKZ-audit geweest. Die is goed volbracht, met slechts één
verbeterpunt dat inmiddels is afgehandeld.

Brandveiligheid
Brandveiligheid gaat over vier onderwerpen: bouwkundig (gebruiksdoel pand, brandvertraging),
technisch (alarmsystemen), organisatorisch (BHV’ers, ontruiming, noodplan) en de veiligheidsstructuur
(welke aandacht is er voor brand?). In 2016 en 2017 hebben we via speciale brandscans een
risicoanalyse per locatie gemaakt. Op basis daarvan zijn we in het verslagjaar begonnen met
het in kaart brengen van voor Dichterbij geschikte maatregelen die per locatie nodig zijn om een
brandveilige omgeving te realiseren. In 2018 gaan we hiermee door en beginnen we met het
aanbrengen van geschikte maatregelen. Het project loopt door in 2019 en is einde 2020 gereed.

Geestelijke verzorging en ethiek
Bij langdurige zorg draait het om intermenselijke relaties; om aandacht en zorg voor elkaar.
Geestelijke zorg is daarvan een belangrijk onderdeel. Het draagt bij aan de bewustwording van
kwaliteit van (en zin in) leven van zorgvragers en daarnaast aan kwalitatief goede zorgverlening.
De vraag uit de Ode ‘wie of wat geeft jouw leven betekenis?’ staat daarbij centraal. Individueel en
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in groepsbijeenkomsten bespreken de geestelijke verzorgers van Dichterbij thema’s als rouw- en
stervensproblematiek, het levensverhaal, verdriet, veranderingen en gehoord en gezien worden
(empowerment). Ook wordt geestelijk verzorgers gevraagd om voor te gaan op afscheidsmomenten.
Uitgangspunt was en blijft het voortdurend overleggen over zorg en aandacht op maat mét en voor
cliënten.
In 2017 is bijzondere aandacht besteed aan het ontwikkelen van palliatief beleid en scholing van
medewerkers met betrekking tot verlies en rouw. Dit in het kader van de toenemende ouderdom van
cliënten.
De nieuwe consulent ethiek heeft geïnventariseerd hoe ethiek (adviesgroep, moreel beraad,
participatie organisatie- en beleidsniveau, positie consulent) binnen de organisatie een plek kan
worden gegeven. Leidraad daarin is het zoeken van verbindingen.
In 2017 is er bij teams in totaal 26 keer een moreel beraad gehouden (exclusief STEVIG). Thema’s
hierbij zijn geïnventariseerd en worden in 2018 besproken in de adviesgroep Ethiek.
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Thema’s 2017
Ons doel is een gelukkig en fijn leven voor cliënten, tevreden en wendbare medewerkers en een
toekomstbestendige organisatie die goed inspeelt op de wensen van (potentiële) cliënten. We
hebben in 2017 verschillende activiteiten ondernomen om dat te realiseren. Dit is gebeurd binnen de
thema’s omgeving, cliënt, medewerker en organisatie.

3.1 Omgeving
Nieuwe website
Dichterbij heeft een goed verhaal over mensen met een verstandelijke beperking, over hun
opbloeiende talenten en over hun geluk. Ook in 2017 hebben we dat weer dagelijks laten zien, vooral
via onze Facebook-pagina Als je het mij vraagt. Eind 2017 volgden meer dan 13.000 mensen deze
pagina. In het verslagjaar hebben we ook een nieuwe website geïntroduceerd. Die website helpt ons
om Dichterbij duidelijker te profileren bij (potentiële) cliënten, verwanten, verwijzers, vrijwilligers en
medewerkers. Onze dienstverlening wordt in beeld, geluid en tekst vanuit de behoefte van de cliënt
verteld. Ook brengen we voorbeeldverhalen van Als je het mij vraagt prominent in beeld. Via de
hoofdonderwerpen wonen, werk en hulp komt de bezoeker snel bij de informatie die hij zoekt. Wil hij
een vraag stellen, dan kan hij chatten, bellen of mailen met een medewerker.
Imago-/reputatieonderzoek
Eind 2017 hebben we ons imago onderzocht onder volwassenen in Oost-Brabant, Noord-Limburg of
Zuid-Gelderland. Daaruit blijkt dat Dichterbij een positief imago heeft; driekwart van de respondenten
geeft positieve associaties. De meest voorkomende zijn: zorg, dichtbij, hulp, stichting en kwaliteit. Als
sterke punten van Dichterbij worden genoemd: betrouwbaar, verantwoordelijk, plezier, professioneel,
samen en betrokken. Mensen die ons aanbevelen waarderen onze snelheid van handelen en zeggen
dat Dichterbij zorg verleent waarop ze kunnen vertrouwen. Kritische respondenten geven een laag
cijfer, omdat het beeld van de organisatie niet goed genoeg is om een aanbeveling te kunnen doen.

3.2 Cliënt
Als je het mij vraagt
Als je het mij vraagt (AJHMV) is de methodiek die we gebruiken om samen met cliënten en
verwanten wensen te achterhalen én te realiseren. Het is gebaseerd op waarderend onderzoeken,
een onderzoeksmethode die focust op het vergroten van krachten en het ontwikkelen op successen
en niet op wat er niet goed gaat. Ieder team voert de AJHMV-gesprekken op zijn eigen manier,
passend bij de cliënten. Dankzij AJHMV zijn al veel wensen van cliënten gerealiseerd en al veel
talenten ontplooid. Soms zijn wensen of plannen te groot of te complex en niet (op korte termijn)
uitvoerbaar. Dit geeft soms teleurstellingen; het vraagt om een goede sturing en coaching. Teams
voeren ook de teamreflecties van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg als een AJHM-gesprek. Met
AJHMV heeft Dichterbij in maart 2017 een eervolle vermelding verdiend bij de Gouden Oor Award. De
Gouden Oor Award is de jaarlijkse prijs voor organisaties die uitblinken in het luisteren naar klanten.
Een mooie prestatie waar we trots op zijn.
Continuïteit van zorg
Een belangrijk aandachtspunt binnen Dichterbij is de continuïteit van zorg. In 2017 hebben we een
nieuw roosterprogramma ingevoerd dat daarbij ondersteunt. Teams plannen nu langer vooruit
(drie maanden) en met meer vaste diensten voor medewerkers. Dit geeft rust voor de cliënt én
voor het team. Ook de benoeming van aandachtshouders vitaliteit in de teams is bedoeld om voor
meer continuïteit te zorgen: door preventief aandacht te hebben voor gezondheid, willen we het
ziekteverzuim terugdringen. Tot slot hebben we de vakantieperiode in de zomer van 2017 zoveel
als mogelijk met eigen medewerkers uit de teams opgevangen. Er is veel minder dan voorheen een
beroep gedaan op voor de cliënt onbekende medewerkers.
Vrijwilligers
In 2017 hebben we het nieuwe vrijwilligersbeleid ingevoerd. Het uitgangspunt daarbij is: gewoon
waar het kan. Eerst ligt de focus op mantelzorg en het netwerk van de cliënt. Daarna komen
vrijwilligers in beeld, zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn netwerk. Dat betekent dat cliënten,
verwanten en team de werving, bemiddeling en begeleiding van vrijwilligers zoveel mogelijk zelf
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regelen. Ieder team heeft een aandachtshouder vrijwilligers, die de contactpersoon voor de vrijwilliger
is. Per regio is een medewerker aangesteld die de registratie en teamoverstijgende zaken rondom
vrijwilligers regelt.
Deze verandering heeft consequenties gehad voor vrijwilligersorganisatie Blink, die voorheen de
inzet van vrijwilligers regelde. Blink is per 1 januari 2018 ondergebracht bij ONS Welzijn in Oss. De
consulenten zijn mee overgegaan naar ONS Welzijn, de administratieve en secretariële medewerkers
hebben een nieuwe functie binnen Dichterbij gevonden.

E-health
E-health was ook in 2017 een speerpunt binnen Dichterbij. Er komen steeds meer technologische
toepassingen die het leven van cliënten vrijer, veiliger en leuker kunnen maken. En steeds meer
cliënten en medewerkers maken er ook gebruik van. Zo zijn muziektherapeuten, logopedisten en
fysiotherapeuten begonnen met de experimentele inzet van technologische interventies in de
behandeling.
Om de bekendheid van e-health verder te vergroten onder cliënten, verwanten en medewerkers,
zijn er in 2017 diverse activiteiten ondernomen. Zo hebben er roadshows plaatsgevonden, waar
bezoekers kennis konden maken met diverse toepassingen. Ook hebben we presentaties in teams
gehouden en een continue stroom van inspirerende verhalen in- en extern gepubliceerd. Ook hebben
we een uitleenservice opgezet; teams kunnen hiermee op een laagdrempelige manier kennismaken
met allerlei technologische hulpmiddelen.
Een belangrijke e-healthtoepassing is Quli. Cliënten en verwanten kunnen hiermee onder meer
in een beveiligde omgeving hun ondersteuningsplan en rapportages lezen. In 2017 hadden 700
cliënten/verwanten een account voor Quli. Een derde daarvan gebruikt het systeem actief: zij loggen
gemiddeld negen keer per maand in.
In 2017 hebben we samen met het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) een
experimentele samenwerking geïnitieerd tussen een aantal Limburgse VG-instellingen op het thema
technologie in de zorg. In dit samenwerkingsverband gaan we in 2018 diverse activiteiten uitvoeren.
Zo zullen er zes bijeenkomsten plaatsvinden waarin kennis en informatie uitgewisseld wordt over
technologische innovaties en de implementatie daarvan. Verder zullen studenten onderzoeken welke
technologische hulpmiddelen worden ingezet binnen de verschillende instellingen. Ook wordt de
implementatie van technologie bij de verschillende organisaties onderzocht en vergeleken met als
doel de implementatie te kunnen verbeteren. Verder als onderzoek worden uitgevoerd naar kansen
en mogelijkheden om virtual reality binnen de VG-sector in te zetten en naar innovatiekansen gericht
op het stimuleren van beweging. De samenwerking met het EIZT wordt eind 2018 geëvalueerd.
Zorginnovaties
De zorgvraag van cliënten verandert én verzwaart, onder meer doordat cliënten steeds ouder worden.
Met zorginnovaties spelen we daarop in.
• Middenin Grubbenvorst ligt de Baersdonck. Hier wonen sinds oktober 2017 cliënten die een lichte
verstandelijke beperking hebben en behandeld zijn voor complexe bijkomende problematieken.
Deze mensen zijn klaar voor een nieuwe stap in hun leven en willen graag deel uitmaken van de
maatschappij. Het team werkt regelarm en gebruikt veel technologie. Een gedragsdeskundige
helpt de medewerkers om de cliënten op een positief waarderende manier en vanuit het
concept positieve gezondheid in hun dagelijks leven te begeleiden. De ondersteuning richt zich
op het gewone leven: begeleiders helpen cliënten om aan te sluiten bij de dorpsactiviteiten en
ondersteunen dorpsbewoners in het omgaan met deze bijzondere mensen. De eerste cliënten
hebben inmiddels werk gevonden in het dorp.
• De Ziep in Ottersum is gecreëerd om gewoon leven vorm te geven voor mensen met zeer
complexe ondersteuningsvragen; door het concept kan de persoon op de voorgrond staan en ligt
de focus niet steeds op het probleem. De vraag vanuit de samenleving om plaatsen voor juist deze
mensen is groot.
• In Horst (Mikado) en Velp (terrein rond het activiteitencentrum) zijn plannen in ontwikkeling om
een nieuwe leefomgeving te creëren, waar cliënten zich thuis, veilig en gelukkig voelen en waar
ze optimaal hun talenten kunnen ontplooien en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. De nieuwe
omgeving ondersteunt straks deze manier van samenwerken en samenleven. Zowel binnen
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als buiten komen er ruimten waar bewoners en buurt elkaar ontmoeten, waar ze werken, een
spelletje doen of gewoon samen lekker genieten. Ook zetten we technologische toepassingen
in (e-health en domotica), gaan we nauw samenwerken met lokale ondernemers en zorg en
medewerkers slim inzetten.
• Op verzoek van de ouders van de kinderen die bij De Twinkeling in Horst dagbesteding hebben,
gaan we een fijne woonplek voor hun kind realiseren. Deze wens komt voort uit Als je het mij
vraagt.
• In enkele regio’s ontwikkelen we een nieuw perspectief op huisvesting voor ouderen. We stoten
oude locaties af en realiseren nieuwe, beter passende woningen, mogelijk in samenhang met
aanbieders van ouderenzorg.
• Bij de Haartse Hoeve in Beugen is een nieuwe omgeving voor oudere cliënten ontwikkeld. Ouderen
kunnen hier in een aangepaste boerderijomgeving genieten van hun oude dag. Dit initiatief is
ontstaan vanuit een samenwerking met een organisatie in de ouderenzorg. Die organisatie heeft
zich helaas teruggetrokken.

Kind- en jeugdzorg
In 2017 hebben we een visie op de kind- en jeugdzorg bij Dichterbij geschreven. In 2018 gaan we die
concreet maken, samen met ouders, begeleiders en deskundigen. Logeren blijft een onderdeel van
de zorg die we bieden; we vinden namelijk dat kinderen zo lang als mogelijk thuis moeten kunnen
blijven wonen. Deze vorm van zorg is niet rendabel aan te bieden, daarom zijn we op zoek naar
mogelijkheden om het wél te continueren, onder meer door het Dichterbijbreed te bekijken.
Ouderenzorg
De cliënten die bij Dichterbij wonen, worden steeds ouder. Dit heeft gevolgen voor de zorg en
ondersteuning. In 2017 hebben we gewerkt aan het vergroten van bewustwording en kennis
bij medewerkers die met ouder wordende cliënten werken: waar liggen hun behoeftes, wat
zijn signalen, wat kan ik doen? We hebben hierover kennis gedeeld via sociaal intranet, ook zijn
diverse leeractiviteiten gehouden. Voorbeelden daarvan zijn het succesvolle en drukbezochte
congres Een goede oude dag, zo doen we dat (dat in maart 2018 op herhaling gaat), Dag mama,
een theatervoorstelling over dementie en de introductie van scholingen. Ook hebben we een
handelingsdocument voor medewerkers geschreven, waarin concrete handvatten staan over de
bejegening van de dementerende cliënt en bijgedragen aan de organisatie van twee dementietafels
(een initiatief van Familievereniging Dicht-bij, de vereniging voor verwanten van cliënten van
Dichterbij). In 2018 blijft de zorg voor de ouder wordende cliënt een speerpunt.
Specialistische en forensische zorg
STEVIG heeft in 2017 geïnvesteerd in het verkrijgen van contracten met zorgverzekeraars CZ
en VGZ voor ambulante behandeling. Enerzijds lopen we hiermee vooruit op de wijziging in de
subsidieregeling (Zorgverzekeringswet 2020), anderzijds kunnen ook nu al mensen vanuit de
Zorgverzekeringswet (en dus zonder CIZ-indicatie) terecht bij STEVIG voor ambulante behandeling. Om
meer mensen gebruik te kunnen laten maken van de behandelmogelijkheden zijn we in Nijmegen
een poli (deeltijdbehandeling) gestart. In Sittard, Tilburg en Oostrum hadden we deze faciliteit al.
Begin 2018 openen we ook een poli in Heerlen.
Medio 2017 heeft STEVIG het Forensisch Fact-team opgezet als nieuwe behandelmogelijkheid voor
cliënten met een justitiële titel. Inmiddels is hiervoor al een wachtlijst.
STEVIG en De Rooyse Wissel bereiden forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking
aan het einde van hun behandeltraject samen voor op een terugkeer in de maatschappij. In 2017
is deze samenwerking door de raden van besturen van STEVIG en De Rooyse Wissel geëvalueerd.
Daaruit is gebleken dat de samenwerking op alle fronten zeer goed verloopt en voldoet aan de
verwachtingen van beide partijen.

10 jaardocument 2017

3.3 Medewerker
Zelforganisatie
Veel teams binnen Dichterbij zijn volop bezig met de ontwikkeling naar zelforganisatie. Maar de
fase waarin ze zitten varieert sterk: sommige teams hebben het concept onder de knie, andere
staan nog aan het begin van het traject. Om hen goed te ondersteunen, hebben we in 2017 een
softwareomgeving geïntroduceerd die teams inzicht geeft in onder meer de opbrengsten en de
kosten, de inzet van medewerkers, het ziekteverzuim en de verleende zorg aan cliënten. Met dit
inzicht kunnen teams sturen op resultaten. Sinds 1 januari 2018 zijn ook de vervoersopbrengsten en
-kosten in het systeem opgenomen.
In de tweede helft van 2017 hebben we een intern onderzoek gedaan naar zelforganisatie. Daaruit
bleek dat teams behoefte hebben aan heldere kaders. Die gaan we hun begin 2018 geven.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2017 gezakt naar 6,43% (2016: 6,71%). De lichte daling is vooral
het gevolg van de aanpak van langdurig verzuim. In 2017 zijn meer gerichte stappen en acties
ondernomen in het terugdringen van het ziekteverzuim en het voorkomen van verzuim. Zo hebben
we meer en intensievere gesprekken gevoerd om ziekte te voorkomen en herstel te versnellen. Dit is
gebeurd in nauwe samenwerking met bedrijfsartsen. Ook in 2018 heeft dit prioriteit, waarbij we dit
nadrukkelijk koppelen aan de thema’s duurzame inzetbaarheid en vakmanschap.
Wendbaarheid
Dichterbij streeft naar betrokken medewerkers, die aan hun eigen ontwikkeling werken. Op die
manier zijn we een wendbare organisatie, die de cliënt optimaal kan ondersteunen, nu en in de
toekomst. Teams en medewerkers hebben zelf de regie, Dichterbij ondersteunt en faciliteert. Zo
vullen we goed werknemer- en goed werkgeverschap samen in. In 2017 heeft elk team in een
teamontwikkelplan aangegeven wat het nodig heeft om de (veranderende) cliëntvraag goed te
kunnen ondersteunen. Vanuit het teamontwikkelplan is iedere medewerker in overleg met zijn
leidinggevende aan de slag met de eigen wensen, behoeften en mogelijkheden.
In de teamontwikkelplannen kwamen een aantal ondersteuningsbehoeften vaak terug,
zoals de behoefte aan meer kennis en vaardigheden over de ouder wordende cliënt, over
gedragsproblematiek en relatiegericht werken. Daarom hebben we samen met onderwijsinstellingen
specifieke opleidingen ontwikkeld die op deze behoeften inspelen.

3.4 Organisatie
Regelarm werken
Teams krijgen binnen de wettelijke kaders en eisen die Dichterbij stelt aan de kwaliteit, zoveel
mogelijk eigen werk- en regelruimte. Kernwoorden zijn vakmanschap, omgaan met dilemma’s
en risico’s, reflecteren en verbeteren. In 2017 hebben we opnieuw diverse overbodige regels en
procedures opgeruimd. Het zorgkantoor denkt met ons mee over het verminderen van regeldruk.
In 2017 heeft dit de eerste successen opgeleverd, ook zijn afspraken gemaakt over een regelarm
inkooptraject voor 2018.
Betere administratieve processen
Het medewerkers zo makkelijk mogelijk maken om cliënten en verwanten de optimale zorg en
begeleiding te geven. Dat is het doel van twee nieuwe softwaresystemen –een medewerkersportaal
en roosterprogramma- die eind 2016 zijn ingevoerd. Beide programma’s ondersteunen zelforganisatie.
In 2017 zijn medewerkers daadwerkelijk gaan werken met de programma’s en zijn de mogelijkheden
ervan uitgebreid. In het medewerkersportaal kunnen medewerkers onder meer zelf gegevens
wijzigen, hun salarisstrook ophalen, ziekmelden en declaraties indienen. Het nieuwe roosterpakket
ondersteunt teams om vooruit te plannen, om zelf diensten te roosteren en de bezetting voor de
komende maanden beter in te schatten.
Dat heeft voordelen voor de cliënt (planning die aansluit bij zijn behoeften), de medewerker (betere
balans werk en privé) en de organisatie (besparing personeelskosten door efficiëntere planning).
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Vastgoed
Steeds meer cliënten willen een eigen plek om te wonen. Dichterbij heeft daarom in 2017 verder
gewerkt aan de transitie van groepswonen naar individueel wonen. De ambitie is dat in 2020 de helft
van ons woonaanbod uit individuele woningen bestaat. Enkele voorbeelden in 2017:
• In Nijmegen is een aantal woningen omgebouwd, zodat cliënten een eigen woonplek hebben.
• We zijn begonnen met het uitbreiden van het aantal plaatsen voor ouderen in woonzorgcomplex
Haartse Hoeve in Beugen.
• Voor cliënten van STEVIG zijn verschillende individuele woonvormen gecreëerd in Gennep en
Grubbenvorst (Baersdonck).
• In Gennep is een aantal groepswoningen omgebouwd naar individuele wooneenheden.
• In Horst (Mikado en Twinkeling) en Velp werken we aan plannen met onder meer zelfstandige
woonvormen voor uiteenlopende doelgroepen.
In 2016 hebben we een inventarisatie gemaakt van de verlieslatende locaties. In 2017 hebben we
in samenspraak met cliënten, verwanten en medewerkers afspraken gemaakt over deze locaties. Bij
sommige woningen zijn aanpassingen gedaan, in Velp zijn individuele appartementen toegevoegd om
te voldoen aan de zorgvraag van de cliënt. Soms zijn aanpassingen niet mogelijk. Dit kan inhouden
dat we een locatie afstoten. In 2017 heeft Dichterbij vijf woonzorglocaties (zeven woonadressen)
en een individueel appartement afgestoten. Het betreft locaties in Nijmegen, Milsbeek, Velden, Sint
Anthonis, Uden en Oss.
Het afstoten van locaties gebeurt altijd in nauw overleg met de betrokkenen. Ook worden cliënten
en verwanten intensief betrokken bij de keuze voor een nieuwe woonplek elders binnen (of
buiten) Stichting Dichterbij. Daarnaast is divers vastgoed geheel of gedeeltelijk verhuurd aan
samenwerkingspartner Unik B.V. in verband met de overheveling van WLZ-zorg naar de Wmo.

Kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
Dichterbij investeert in de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk onderbouwde kennis en
kunde op het gebied van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Dichterbij heeft daartoe in 2011 de bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking:
psychopathologie en behandeling ingesteld aan Tilburg University met als leerstoelhouder prof.
dr. Petri Embregts. Deze leerstoel is verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een
verstandelijke beperking (AWVB) bij Tranzo (Tilburg University). Sinds 1 januari 2018 dragen alle bij
de AWVB aangesloten partijen gelijkwaardig bij aan de leerstoel.
Professor Embregts draagt binnen het bedrijfsonderdeel Behandelinnovatie en Wetenschap
(BI&W) bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor mensen met een
verstandelijke beperking door het ontwikkelen en het delen van nieuwe wetenschappelijke kennis
en het borgen daarvan in de praktijk. Dat gebeurt op drie onderdelen:
1.	Dichterbij stimuleert en financiert van november 2011 tot 1 april 2019 vier promotieonderzoeken:
Motivatie, welbevinden en leven met een lichte verstandelijke beperking: een perspectief vanuit
de zelfdeterminatie theorie – Noud Frielink (2011 – 2016), Mensen met een lichte verstandelijke
beperking en grensoverschrijdend gedrag – Kim van den Bogaard (2012 – 2018), Stigmatisering
van mensen met een verstandelijke beperking – Hannah Pelleboer (2013 – 2019) en Sociale
steun in netwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking – Sanne Giesbers
(2014 – 2019). De verdediging van het eerste proefschrift heeft plaatsgevonden in 2017 en de
verdediging van het tweede proefschrift zal plaatsvinden in 2018.
2.	Kennisn@ is binnen Dichterbij medeverantwoordelijk voor het stimuleren van innovatie, het
uitvoeren van onderzoek, en het delen en borgen van kennis. In 2017 is onderzoek uitgevoerd
naar ervaringsdeskundigheid bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd
niveau van functioneren en grensoverschrijdend gedrag in de forensische zorg. Daarnaast is
in het kader van onvrijwillige zorg een praktijkproduct ontwikkeld dat professionals binnen
het primaire proces kan helpen om het cliëntperspectief mee te nemen bij het inzetten van
onvrijwillige zorg.
	Kennisn@ zoekt voor het onderbrengen en borgen van opgedane kennis en inzichten steeds
opnieuw naar in- en externe kennisorganisaties. Zo wordt de cursus Gezegd of gezwegen en de
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train-de-trainer cursus Sterker dan de kick, beide opgenomen in het nascholingsaanbod van RINO
Zuid, een aantal keren per jaar gegeven.
3.	Samenwerking met externe kennisorganisaties. Behandelinnovatie en Wetenschap legt
verbindingen met externe kennisorganisaties om aan te kunnen sluiten bij de meest recente
inzichten en zo ontwikkeling en deling van kennis te optimaliseren. De directe lijn met de
Academische Werkplaats bij Tranzo is daarvan een voorbeeld evenals de samenwerking met RINO
Zuid.

Academische werkplaats Sterker op eigen benen
De academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerkingsverband tussen het
Radboudumc en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking: Siza, Pluryn, Dichterbij,
‘s Heerenloo, Philadelphia, Driestroom, Koraal, ORO en de Twentse zorgcentra. Doel is om de
gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen via
onderzoek, onderwijs en in de praktijk. De wapenfeiten in 2017:
• Er zijn vier nieuwe onderzoeksprojecten gestart, waardoor het totaal op elf komt. De
samenwerking tussen onderzoek en praktijk leverde in 2017 twee nieuwe projectideeën op, die
zijn ingediend bij ZonMw: Gezond door goede slaap en Zorginnovaties voor mensen met EMB.
• Op het gebied van onderwijs voor geneeskunde van de Radboud Universiteit zijn drie grote
keuzevakken (minoren) ontwikkeld waarin geneeskunde voor mensen met een verstandelijke
beperking een grote rol speelt.
• De AVG Praktijk, die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio rondom
het Radboudumc, had in 2017 weer een groei aan patiëntencontacten. Ook de samenwerking met
artsen uit het Radboudumc is verder uitgebreid.

jaardocument 2017 13

4

Financiën
Het merendeel van de zorgomzet (circa 95%) bestaat uit opbrengsten inzake Wet Langdurige zorg
(Zorgkantoren) en Forensische Zorg (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Met beide afnemers worden
op jaarbasis contracten gesloten en loopt Dichterbij financieel risico in het geval van onder- dan wel
overproductie. Om dit risico te mitigeren wordt de ontwikkeling van de zorgomzet op maandbasis
gemonitord en vindt er tussentijds overleg plaats met beide contractpartijen.
De behoeften van cliënten veranderen. Ze willen meedoen in de maatschappij en willen graag
individueel wonen. Ook de vergrijzing leidt tot andere ondersteuningsvragen. Hierdoor zijn
investeringen nodig in vastgoed en medewerkers, in een tijd dat er minder geld naar de zorg gaat.
Om nu en in de toekomst financieel gezond te blijven, sturen we op resultaten, kostenbeperkingen en
de verdere versterking van het vermogen. Dit doen we door:
• nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen met meer gebruik van e-health en domotica;
• zo regelarm mogelijk kwalitatief goede zorg te verlenen;
• te investeren in wendbare medewerkers;
• zorgmedewerkers te ondersteunen met efficiënte ICT en processen.
Dichterbij is georganiseerd in resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) die zijn opgebouwd uit
zelforganiserende teams. De planning- en controlcyclus is de basis voor adequate financiële sturing.
Alle teams hebben de opdracht en de verantwoordelijkheid om een gezonde financiële huishouding
te voeren. Maandelijks monitoren we de resultaten en rapporteren we over de financiële resultaten
op team-, RVE- en totaalniveau. Via tussentijdse prognoses bekijken we of de begroting haalbaar is,
zo nodig en mogelijk sturen we bij.

4.1 Resultaat 2017
In 2017 heeft Dichterbij een positief resultaat van € 3,0 miljoen behaald (2016: € 34.000). Het
resultaat is tot stand gekomen met een omzet van € 221,8 miljoen (2016: € 213,3 miljoen).
De zorgomzet is met € 8,6 miljoen toegenomen ten opzichte van 2016 vanwege de gestegen
cliëntaantallen. Het gerealiseerde resultaat ligt € 0,7 miljoen lager dan het gestelde doel. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de combinatie van hogere zorgomzet en de definitieve toekenning van de
overproductie 2016 van € 1,4 miljoen met de hogere PNIL en personele kosten van € 5,1 miljoen en
de lagere investerings- en projectuitgaven.
Bedragen * 1.000.000

2017

2016

2015

2014

Personeelskosten/Totale omzet

64,9%

65,2%

66,6%

67,4%

Totale opbrengsten (in € mln.)

221,8

213,3

220,7

233,0

3,0

0,034

2,2

0,5

Resultaat (in € mln.)
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Ratio’s
In 2017 is het weerstandsvermogen toegenomen naar € 59,8 miljoen (2016: € 56,8 miljoen).
Bedragen

2017

2016

2015

2014

Ontwikkeling groepsvermogen (in € mln.)

59,8

56,8

56,7

54,5

Ontwikkeling voorzieningen (in € mln.)

11,4

12,5

11,9

20,1

Balanstotaal (in € mln.)

167,8

171,6

174,3

184,4

Eigen vermogen/totale opbrengsten

27,0%

26,6%

25,7%

23,4%

Eigen vermogen/Balanstotaal

35,6%

33,1%

32,6%

29,6%

Solvabiliteitsratio’s

Het balanstotaal bedraagt ultimo 2017 € 167,8 miljoen en is € 3,8 miljoen gedaald t.o.v. ultimo
2016. Dit komt vooral door de lagere kortlopende schulden en hogere vorderingen vanuit
financieringstekort.
In onderstaande tabel zijn de financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd weergegeven:
Bedragen in € mln

2017

2016

2015

2014

Vaste activa

137,5

140,3

146,1

151,1

Vlottende activa

30,3

31,4

28,1

33,2

Kortlopende schulden

-44,2

-45,8

-45,3

-45.7

waarvan vakantiedagen incl PBL

16,3

-13,4

-12,4

-12,6

Werkkapitaal

-13,9

-14,5

-17,2

-12,5

Financieringsbehoefte

123,6

125,8

129,0

138,7

Eigen vermogen

59,8

56,8

56,7

54,5

Voorzieningen

11,4

12,5

11,9

20,1

Langlopende schulden

52,4

56,5

60,4

64,1

Totale financiering

123,6

125,8

129,0

138,7

Current ratio aangepast

1,09

0,97

0,86

1,0

Gefinancierd met:

4.2 Liquiditeit
Alle activiteiten op het gebied van treasury dienen onze missie. Onze treasuryactiviteiten omvatten
cashmanagement, financieringsbeleid en (rente)risicomanagement. De richtlijnen en voorwaarden
zijn vastgelegd in ons treasurystatuut. Wij zorgen ervoor dat de lange- en kortetermijnfinanciering
concernbreed verzekerd is binnen de wettelijk voorgeschreven en door ons aanvaardbare
risicogrenzen. In 2017 voldeden wij hieraan.
We reduceren het renterisico door een goede spreiding van de renteherzieningsdata en vervaldata
van leningen en door een goede matching van de investeringen in de materiële vaste activa en de
portefeuille van leningen/financiering. Voor de langlopende leningen zijn voornamelijk vaste renten
overeengekomen met de financiers.
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Qua liquiditeit zorgen we voor voldoende middelen. Eind 2017 hadden we € 22,4 miljoen
aan liquide middelen beschikbaar. Voor werkkapitaalfinanciering staat een gecommitteerde
rekeningcourantfaciliteit van € 18,5 miljoen ter beschikking.
Het kasstroomoverzicht toont in 2017 een toename van € 0,6 miljoen aan liquide middelen. In 2017
hebben wij voor circa € 8,5 miljoen geïnvesteerd in vaste activa. Dit is circa € 2,3 miljoen hoger dan
in 2016 (€ 6,2 miljoen). De investeringen 2017 hebben vooral betrekking op vastgoed, inventaris en
ICT. De reguliere kasstroom uit de operationele activiteiten is positief en bedraagt voor 2017 € 11,5
miljoen. In 2017 hebben een tweetal renteherzieningen plaatsgevonden, waardoor we jaarlijks circa €
0,3 miljoen besparen op rentekosten.
De aard en omvang van een aanzienlijk deel van de (externe) dienstverlening van Dichterbij en
de daaruit voortvloeiende vorderingen is zodanig dat het kredietrisico beperkt is. 95% van onze
vorderingen betreft immers vorderingen op zorgkantoren en Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Als gevolg van een terugtrekkende overheid in de zorgsector neemt de volatiliteit in de exploitatie
en daarmee ook het benodigde vermogen toe. Een adequaat treasurybeleid is belangrijk en zal de
komende jaren steeds belangrijker worden. Op de langlopende leningenportefeuille onroerend goed
is € 13,7 miljoen afgelost alsmede is een lening van € 9,3 miljoen aangetrokken (herfinanciering). De
current ratio aangepast1 van Dichterbij bedraagt 1,09.

4.3 Risicomanagement en mate van beheersing
We monitoren risico’s via interne en externe audits en via gesprekken op operationeel, tactisch en
strategisch niveau. Onderstaand vindt u een overzicht van de voornaamste risico’s.

1

Perspectief

Risico’s

Maatregelen van beheersing

Zorgmarkt
(cliënten)

Dichterbij is onvoldoende in
staat om de organisatie aan te
passen aan de veranderende
wensen van cliënten op het
gebied van zorg en huisvesting.

Via onder meer Ben ik tevreden? (BIT), Als je het mij vraagt
en teamreflecties weten we wat er bij cliënten speelt en
waaraan ze behoefte hebben. Daar spelen we met onze
diensten, vastgoed en scholing op in.

Personeel

-	Als gevolg van wijzigingen in
de dienstverlening, maatschappelijke ontwikkelingen
en de organisatie kan er een
discrepantie ontstaan tussen
de aanwezige en toekomstig gevraagde kwaliteiten
van medewerkers.
-	We vragen medewerkers
om flexibiliteit, vakmanschap, eigenaarschap en
ondernemerschap, maar zij
kunnen dit onvoldoende
waarmaken door de vele
protocollen en regels.
-	Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds
lastiger om vacatures in te
vullen. Omdat de gemiddelde leeftijd van medewerkers relatief hoog is, zullen
de komende jaren de nodige
medewerkers uitstromen.

- Teams reflecteren op hun eigen prestaties: wat gaat goed
en wat kan er anders om zorg en ondersteuning te verbeteren? Op basis hiervan stellen ze een teamontwikkelplan
op. In 2017 is geïnvesteerd in wendbaarheid van personeel
( jouw werk verandert, hoe verander je mee?). Teams hebben middelen gekregen om hiermee aan de slag te gaan. In
2018 gaan we hiermee door.
-In 2017 zijn we aan de slag gegaan met regelarm werken.
Ook hebben we een sociaal intranet geïntroduceerd om
makkelijker en proactief informatie te vinden en kennis te
delen.
- We gaan onze arbeidsmarktbenadering herzien, mede op
basis van de uitkomsten van de strategische personeelsplanning en de input van potentiële medewerkers ten
aanzien van goed werkgeverschap. Ook gaan we nauwer
samenwerken met roc’s om voldoende leerlingen binnen te
halen en kijken we naar mogelijkheden om zij-instromers
aan te trekken.

 e current ratio aangepast corrigeert de kortlopende schulden met de reservering inzake PBL en vakantieD
uren en meeruren. Deze uren geven de gespaarde rechten van medewerkers weer; deze rechten worden
in de praktijk beperkt uitbetaald (ze worden doorgaans opgenomen in de loop der tijd (toekomstige
perioden)).
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Perspectief

Risico’s

Maatregelen van beheersing

Financieel

Dichterbij is onvoldoende in
staat om personeels-, materiële en vastgoedkosten aan
te passen aan de op termijn
verwachte dalende opbrengsten per cliënt.

- Managementinformatie is op het laagste niveau (team)
beschikbaar. Maandelijks worden de gerealiseerde rendementen per team vergeleken met de begroting. Hierover
wordt gerapporteerd.
- In 2017 hebben we een nieuw roosterprogramma in gebruik genomen, waarmee teams cliëntgericht en efficiënt
kunnen plannen.
- Verdere kostenbesparingen realiseren we door zorgconcepten anders te organiseren. In 2018 gaan we aan de slag
met portfolio-doelgroep analyses.

Vastgoed

Als gevolg van het scheiden
van wonen en zorg ontstaat
het risico dat de kosten van
vastgoed hoger worden dan
toekomstige inkomsten. Daarnaast kan het vastgoed onvoldoende flexibel zijn om aan
de veranderende wensen en
eisen van klanten te voldoen.

- De waardering van het vastgoed wordt jaarlijks beoordeeld.
- In 2017 zijn we doorgegaan met de transitie van groepswonen naar individueel wonen. Ambitie is dat in 2020 de helft
van de wooncapaciteit individuele woningen betreft.
- In 2017 zijn we begonnen met aanpassingen aan woningen
die dat nodig hadden. Daarmee gaan we in 2018 door.
- We zijn begonnen met de herontwikkeling van grote locaties in Horst (Mikado en Twinkeling) en Velp.

Financiering

We hebben onvoldoende
financieringsmogelijkheden
voor toekomstige behoefte
aan werkkapitaal en investeringen.

We stellen periodiek een (herijkte) meerjarenbegroting op,
rekening houdend met wijzigingen in wet- en regelgeving,
vastgoedstrategie, personele en demografische ontwikkelingen. Deze begroting delen we met onze kredietverschaffers.
Op die manier stellen we de toegang tot financieringen veilig.

Kwaliteit en
veiligheid

We zijn onvoldoende in staat
om inzichtelijk te maken dat
we voldoen aan de eisen van
financiers en toezichthouders
op het gebied van kwaliteit en
veiligheid.

In 2017 zijn we doorgegaan met de methodiek van teamreflecties. Per kwartaal stellen we voor heel Dichterbij en per
RVE een kwaliteitsrapportage op. Die rapportage delen we
met stakeholders. Verbeterpunten zijn in beeld en voeren we
uit. De kwaliteitsreflectie is breed en gaat in op ondersteuningsplan, vakbekwaamheid en scholing personeel, brandveiligheid, agressie, medicatie, preventie en dergelijke. In 2018
krijgt iedere cliënt een regiebehandelaar.

Organisatie

De bedrijfsvoering en de
dienstverle¬ning van Dichterbij worden meer en meer
afhankelijk van ICT. Dit stelt
hoge eisen aan beveiliging,
beschikbaarheid en performance van ICT.

- In 2017 hebben we ons voorbereid op de wijzigende Europese privacywetgeving.
- Intern hebben we een campagne gevoerd om medewerkers bewust te maken van een informatieveilig Dichterbij.
Ook in teamplannen en bij de teamreflecties heeft dit de
aandacht.
- In 2017 is single sign-on ingevoerd: medewerkers loggen
één keer in om toegang te krijgen tot computerprogramma’s die voor hen relevant zijn.
- We hebben geïnvesteerd in nieuwe telefonieplatformen om
de bereikbaarheid te verbeteren en te moderniseren en de
kosten te verlagen. De invoering hiervan is in 2018.

4.4 Toekomstverwachtingen
In 2018 verwachten we een resultaat te halen van € 2,2 miljoen (1,0%) bij een omzet van € 223,0
miljoen. De opbrengsten van de zorgverlening nemen naar verwachting in enige mate toe door
hogere cliëntaantallen, zorgverzwaring en een tariefindexatie van 2,95%. Voor 2018 heeft het
zorgkantoor het maximaal haalbare prijsniveau voor de levering van zorg vastgesteld, zijnde 96,75%
van de NZa-tarieven. Er is geen sprake van een doelmatigheidskorting. Verder gaat onze aandacht
in 2018 uit naar de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering afgestemd op de vraag, naar het
rendabeler maken van onze dienstverlening en het aanpassen van onze vastgoedportefeuille.
De basis is en blijft klantgericht werken, waarbij we continu inspelen op de behoeftes van onze
klanten. In onze strategie Dichterbij 2020 hebben we speerpunten gedefinieerd die verwerkt zijn in
ons jaarplan 2018. Het gaat om:
-	Behoud en instroom van cliënten (blijven werken volgens de Als je het mij vraagt methodiek
met minimaal een keer per jaar aandacht voor reflectie tussen cliënt, verwant en medewerker;
het aanstellen van een regiebehandelaar voor elke cliënt; meer aandacht voor de complexere
zorgvragen);
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-	Nieuwe (aangepaste) zorgconcepten (kindzorg, de ouder wordende cliënt, meer samenwerking
met andere zorgaanbieders; het opstellen van een productportfolio op basis van de behoefte van
de (verschillende) doelgroepen);
-	E-health en innovatie (gebruik robotica vergroten al naar gelang de behoefte van de cliënt);
-	Wendbare medewerkers (teamontwikkelplan jaarlijks bijstellen met aandacht voor scholing of
gebruik van technische hulpmiddelen, doorontwikkeling zelforganiserende teams en het faciliteren
van kaders waarbinnen bewegingsruimte is, stimuleren regelarm werken);
-	Efficiëntere bedrijfsvoering (o.a. ICT systemen gericht op selfservice, efficiënter roosteren; verhogen
serviceniveau van stafdiensten);
-	Vastgoed (o.a. clustering van wooneenheden, en de facilitering aan de nieuwe zorgconcepten).
Bovengenoemde speerpunten gaan gepaard met begrote investeringen in vaste activa van €
14,3 miljoen en projectinvesteringen van € 4,9 miljoen. De vastgoedplannen zijn deels concreet
en bevinden zich in de concept- en besluitvormingsfase en deels moeten ze nog verder worden
uitgewerkt. Daadwerkelijke uitvoer is mede afhankelijk van de business case en de werkelijke
liquiditeitsontwikkeling gedurende het jaar. Indien nodig wordt eerst externe financiering
aangetrokken.
Vooruitkijkend naar 2019 en verder verwachten we minder budget per cliënt (met name vanwege de
onderhandelbaarheid van de NHC component in de integrale zorgtarieven). Dit betekent dat we per
cliënt moeten volstaan met minder kosten om in staat te zijn een duurzame bedrijfsvoering te kunnen
blijven bieden. Dichterbij gaat hiervoor een (product)portfolio opstellen op basis van te onderscheiden
doelgroepen. Deze analyse zal naar verwachting leiden tot het clusteren van cliëntdoelgroepen
op basis van inhoudelijke gronden en waarvan synergie bestaat tussen behoeftes. Van al deze
doelgroep-dienst combinaties dient een toekomstperspectief te worden opgesteld.
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5

Maatschappelijk ondernemen

5.1 Meerwaarde voor de samenleving
Bij het creëren van nieuwe woon- en dagbestedingsconcepten kijken we altijd hoe we de samenhang
met de wijk of het dorp kunnen bevorderen. Belangrijk daarbij is dat cliënten integreren én ook van
betekenis kunnen zijn voor de mensen in hun omgeving. In 2017 zijn hiervan mooie voorbeelden
gerealiseerd.
• Cliënten die bij de Baersdonck in Grubbenvorst wonen zijn zichtbaar in het dorp en verlenen
diensten aan dorpsgenoten, zo werkt een aantal met ouderen in een lokaal verzorgingshuis. Het
dorp stelt zich open voor de bijzondere mensen van de Baersdonck en biedt ze een plek in de
samenleving.
• In zowel Velp als Horst zijn internationale prijsvragen uitgeschreven waarin architecten een voorstel
voor een woon-zorgconcept konden indienen, met als kern een goede samenhang met de wijk/
het dorp. Buurtbewoners zijn betrokken bij het creëren van een droom én bij het jureren van de
diverse inzendingen.
• In Gennep is samen met buurtverenigingen een Koningsdagfeest georganiseerd.
• In Uden is Frekie’s atelier en Muzerijk samengegaan in Muzepalet, waar in het multifunctioneel
centrum allerlei diensten voor scholen, buurtverenigingen en (oudere) buurtbewoners worden
geboden.
• Vele dagbestedingslocaties continueren de samenwerking met wijk en/of dorp die ze al eerder zijn
aangegaan.
• Op veel plaatsen binnen Dichterbij is meegedaan met NL Doet.

5.2 Duurzaamheid vastgoed
Bij nieuwbouw en grootschalige renovaties is duurzaamheid een standaard aandachtspunt. Zo hebben
we in 2017 op diverse locaties geïnvesteerd in LED-verlichting en zijn nagenoeg alle energiemeters
vervangen door zogenoemde slimme meters. Slimme meters geven een actueel inzicht in het
daadwerkelijk stroom- en gasverbruik. De toepassing daarvan bevordert het energiebewustzijn en
stimuleert daarmee een efficiënter gebruik van energie.
In 2017 hebben we ook een adviseur duurzame gebouwen en energiemanagement aangesteld om
verdere verduurzaming en energie-efficiëntie bij locaties te realiseren.

5.3 Goed bestuur
Good governance en transparantie van zorg zijn belangrijke uitgangspunten van Dichterbij. Zo hechten
wij er waarde aan om door middel van dit jaardocument verantwoording af te leggen over onze
activiteiten en de besteding van het budget. De Governancecode Zorg 2017 en de Wet bestuur en
toezicht vormen het kader. De code en de wet zijn ook de leidraad voor de inrichting van het bestuur
en het toezicht op het bestuur van Dichterbij. In 2017 heeft de raad van toezicht met hulp van een
externe begeleider zowel het eigen functioneren als het functioneren van de raad van bestuur
geëvalueerd. Zie hiervoor ook het verslag van de raad van toezicht in hoofdstuk 7.
In de statuten en bijbehorende reglementen zijn de randvoorwaarden voor en de werkwijzen van
zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur vastgelegd. In de statuten zijn onder meer de
regels voor nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur vastgelegd. Nevenfuncties van
bestuursleden dienen altijd de goedkeuring van de raad van toezicht te hebben; dit was in 2017 het
geval.
Aanvullend op statuten en reglementen geldt voor leden van de raad van bestuur en raad van
toezicht de ‘Gedragscode integriteit leden raad van bestuur en raad van toezicht Dichterbij’. De
gedragsregels voor de overige medewerkers van Dichterbij zijn vastgelegd in de ‘gedragscode
Dichterbij’ en de brochure ‘Hoe te handelen naar het vertrouwen dat je krijgt’. Deze documenten
vormen onderdeel van het introductiepakket van nieuwe medewerkers. Onderdeel van de
‘gedragscode’ is de meldplicht ingeval van vermoedens van ongewenste
omgangsvormen en/of seksueel misbruik.
De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult zijn taak zonder last of
ruggenspraak. Binnen de raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn voor een
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adequaat toezicht. De raad van toezicht werkt met een toezichtvisie en -kader. Hierin is ook een
informatieprotocol opgenomen, waarin staat over welke onderwerpen en op welke momenten de
raad van toezicht wordt geïnformeerd en om goedkeuring wordt gevraagd. In 2017 heeft de raad van
toezicht het toezichtvisie en –kader geactualiseerd op basis van de Governancecode Zorg 2017 en
actuele wet- en regelgeving. Specifiek voor vastgoed geldt een competentieschema met daarin de
bevoegdheden van de raad van bestuur voor het nemen van besluiten.
Dichterbij streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de top van de
organisatie. Alita Hidding heeft eind 2017 afscheid genomen als toezichthouder bij Dichterbij. Ten
behoeve van de evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht ging de voorkeur uit de
vacature te vervullen met een vrouw. Hetgeen met de benoeming van Cecile Exterkate als nieuw lid
van de raad van toezicht met ingang van 1 januari 2018 ook is gelukt.
De salarissen van de leden van de raad van bestuur passen binnen de richtlijnen van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Een overzicht van
de bestuurskosten is opgenomen in paragraaf 10.3. Ook het honorarium van de leden van de raad
van toezicht past binnen de WNT. De hoogte van de salarissen en honoraria vindt u in de jaarrekening.
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6

Dichterbij in 2018
In 2018 ontwikkelen we ons verder in leren en reflecteren, in luisteren naar cliënten en verwanten en
in zelforganiserend werken. Steeds met als doel: een zo fijn en normaal mogelijk leven voor cliënten.
De hieronder genoemde speerpunten gaan gepaard met begrote investeringen in vaste activa van €
14,3 miljoen en projectinvesteringen van € 4,9 miljoen.

Als je het mij vraagt
Als je het mij vraagt is dé methode voor teams om met cliënten en verwanten in gesprek te gaan
over wensen en talenten, over mogelijkheden en kansen. Bij alles wat we doen, vragen we ons
af: wat wil de cliënt? Hij heeft de regie, maakt zijn eigen keuzes, wij ondersteunen hem om een
volwaardige plek in de samenleving te hebben. Daarbij zetten we ook e-health en domotica in. In
2018 krijgt ieder team een gespreksleider en procesbegeleider voor Als je het mij vraagt en maken
we scholing om in Als je het mij vraagt te participeren niet alleen voor medewerkers, maar ook
voor cliënten en verwanten toegankelijk. Als je het mij vraagt is vragen, luisteren, handelen én
reflecteren. Ieder team reflecteert minstens eens per jaar in de driehoek van cliënten, verwanten en
medewerkers.
Wendbare medewerkers
Cliënten worden ouder, de zorgvraag complexer, de vraag naar individueel wonen neemt toe en ook
kinderen en jongeren met een beperking willen steeds vaker meedoen in de maatschappij. Dat heeft
consequenties voor de zorg en ondersteuning. Die wordt specialistischer. In teamontwikkelplannen
geven teams aan wat zij als team en individu nodig hebben om goed in te kunnen spelen op de
zorgvraag. Dat faciliteren we, onder meer door scholing en kennisdeling. Daarmee gaan we in 2018
door. Ook doen we opnieuw onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers.
Zelforganisatie
Teams nemen steeds vaker zelf de verantwoordelijkheid, regelen steeds meer zelf. Ze willen daarbij
wel duidelijke kaders, zo geven ze aan. Die gaan we in 2018 samen met hen vaststellen. Slimme
softwarepakketten en informatietools ondersteunen teams bij zelforganisatie. In 2018 gaan we
ervoor zorgen dat medewerkers hiermee steeds beter leren omgaan. Ook investeren we in de
verdere vereenvoudiging van processen, het overboord zetten van onnodige regels en procedures
en vraaggerichte ondersteuning van zorgmedewerkers door de ondersteunende diensten. Zodat
medewerkers in de zorg zoveel mogelijk tijd hebben voor de cliënt.
Inspelen op nieuwe zorgvragen
We willen meer mensen met een verstandelijke beperking aan ons binden door snel en passend in te
springen op zorgvragen. In 2018 stellen we een helder en eenduidig dienstenoverzicht op, op basis
van de behoeften van de verschillende doelgroepen. Ook ontwikkelen we nieuwe of aangepaste
zorgconcepten.
Evaluatie van de hoofdstructuur
De hoofdstructuur van Dichterbij dateert van 2014. De hoofdstructuur nu bestaat uit de raad van
bestuur, vier regio’s, Expertise, STEVIG en staven en diensten. Conform afspraak met de raad van
toezicht en de ondernemingsraad wordt geëvalueerd of de bestaande structuur nog voldoet. Uiterlijk
eind 2018 is duidelijk of we veranderingen aanbrengen.
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7

Verslag raad van toezicht
Inleiding
Dichterbij heeft gekozen voor een besturingsfilosofie op basis van zelforganisatie. Dat heeft gevolgen
voor alle geledingen in de organisatie, ook voor de raad van toezicht. Zelforganisatie betekent meer
autonomie en verantwoordelijkheid voor de teams. Een dergelijke werkwijze vraagt om een open
cultuur en vertrouwen. Vertrouwen in de professionaliteit van medewerkers om kwalitatief goede en
veilige zorg aan cliënten te bieden. Maar ook vertrouwen dat zij zich daarbij houden aan de kaders
die de organisatie en wet- en regelgeving stellen en dat zij elkaar onderling aanspreken als dat niet
gebeurt. In 2017 hebben wij ons toezichtkader- en visie en het reglement van de raad van toezicht
en de drie commissies geactualiseerd en aangepast aan de besturingsfilosofie en de Governancecode
Zorg 2017. Het principe van ‘loslaten in vertrouwen’ is het uitgangspunt voor de raad van toezicht.
Onze hoofdtaak is het toezichthouden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang
van zaken. We geven goedkeuring aan besluiten en stellen documenten vast waarvoor dat op grond
van de statuten van Dichterbij vereist is. Daarnaast zorgen we voor goed bestuur van de stichting. We
zijn werkgever van de raad van bestuur, adviseren de raad van bestuur op verschillende domeinen
en werven en selecteren leden voor de raad van toezicht en raad van bestuur. Bovendien is er
regelmatig overleg tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de raad van toezicht.
De raad van toezicht van Dichterbij heeft drie commissies: de auditcommissie, de
remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie. Alle commissies hebben een voorbereidende en
adviserende taak, die reglementair is vastgelegd; ze hebben geen besluitvormende bevoegdheden.

Evaluatie functioneren en opleiding
In het kader van good governance streven wij ernaar om bestuur en toezicht binnen Dichterbij
optimaal vorm en inhoud te geven. Onze inzet is gericht op een steeds beter functionerend Dichterbij,
gebaseerd op het vertrouwensbeginsel. Wij vinden het in dat kader van belang om kritisch te
reflecteren op het functioneren van de raad van bestuur, maar ook op de raad van toezicht zelf
alsook de samenwerking met de raad van bestuur. In 2017 hebben wij daarom met ondersteuning
van een externe begeleider een evaluatie uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende
verbeterafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het actualiseren van het informatieprotocol, over de rol
van adviseur en sparringpartner van de raad van bestuur en over de contacten met de organisatie.
In 2017 heeft ook een vervolgsessie plaatsgevonden over strategisch risicomanagement. Onder
externe begeleiding hebben we gesproken over de strategische risico’s die de komende jaren op het
pad komen en hoe raad van toezicht en raad van bestuur hiermee het beste kunnen omgaan. Verder
hebben we deelgenomen aan een workshop over governance-aspecten bij kwaliteit en veiligheid van
zorg. Tot slot hebben we een werkbezoek gebracht aan Brussel, waarbij we zijn geïnformeerd over de
invloed van Europa op de publieke sector in Nederland en meer in het bijzonder de gezondheidszorg.

Veranderingen samenstelling raad van bestuur en raad van toezicht
Eind maart 2017 hebben wij vol ongeloof en verdriet kennisgenomen van het plotselinge overlijden
van Frank Holtman, voorzitter van de raad van bestuur. Wij zijn Frank zeer erkentelijk voor alles wat hij
voor Dichterbij heeft betekend. Na zijn overlijden maakte alleen Cecile Stallenberg nog deel uit van
de raad van bestuur. Daarom hebben wij met ingang van 1 september 2017 Hans de Veen als tijdelijk
voorzitter van de raad van bestuur benoemd voor de periode tot 31 december 2018. In 2018 nemen
we een besluit over de definitieve invulling van de raad van bestuur.
Alita Hidding heeft na twee periodes van vier jaar op 31 december 2017 afscheid genomen als
toezichthouder bij Dichterbij. Alita was lid op bindende voordracht van de cliëntenraad. Als haar
opvolger hebben we Cecile Exterkate met ingang van 1 januari 2018 benoemd, ook op bindende
voordracht van de cliëntenraad. Cecile is klinisch psycholoog-psychotherapeut, promoveerde in
2007 aan de Radboud Universiteit en behaalde haar MBA in 2010 aan de Universiteit van Tilburg.
Ze is bestuurder bij Pro Persona, een organisatie die specialistische geestelijke gezondheidszorg en
forensisch psychiatrische zorg biedt. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke nevenfuncties in de
gezondheidszorg en wetenschap. Sterke focus bij haar ligt op waardegedreven zorg waarbij de cliënt
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centraal staat. Met haar achtergrond en interesse kan ze een bijdrage leveren aan een cliënt- en
kwaliteitsgerichte manier van toezichthouden.

Vergaderingen en werkbezoeken
In 2017 heeft de raad van toezicht tien keer vergaderd, waarvan twee extra bijeenkomsten in
verband met het overlijden van Frank Holtman en de werving van een nieuwe voorzitter van de raad
van bestuur. In november 2017 hebben we in het kader van de jaarlijkse evaluatie en scholing een
tweedaagse sessie gehad samen met de raad van bestuur.
De auditcommissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd. Belangrijkste bespreekpunten waren
de voorbereiding van de behandeling van het jaardocument (verslagjaar 2016), de begroting 2018,
de ontwikkeling van het resultaat in 2017 en de voortgang ten aanzien van de managementletter.
De remuneratiecommissie is in 2017 vier keer bij elkaar geweest in verband met haar werkgeversrol
voor de raad van bestuur en de werving van een nieuw lid van de raad van toezicht. De
kwaliteitscommissie heeft in 2017 twee keer vergaderd waarbij de resultaten van de interne
audits kwaliteit en veiligheid, de kwaliteitsvisie en de Kwaliteitsrapportage 2016-2017 belangrijke
bespreekpunten waren.

Agendapunten
Belangrijke jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de raad van toezicht zijn de
bespreking en goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en het jaarplan. In 2017
hebben we het jaardocument 2016 en de begroting 2018 met bijbehorend jaarplan goedgekeurd.
De vaststelling van het jaardocument was in aanwezigheid van de accountant. Verder besteden we
iedere vergadering aandacht aan de periodieke managementrapportage van de raad van bestuur.
Daarbij staan we expliciet stil bij de (financiële) risico’s en de beheersing daarvan.
In 2017 hadden de volgende onderwerpen onze bijzondere aandacht:

Kwaliteit van zorg
Kwaliteit van zorg is in meerdere overleggen aan de orde geweest. Bijvoorbeeld in de vorm van
zorginnovaties zoals de Baersdonck. Ook hebben we de Kwaliteitsrapportage 2016-2017 en het
ontwikkelingstraject besproken dat STEVIG de afgelopen jaren heeft doorlopen. Tot slot hebben we
tijdens de tweedaagse expliciet aandacht besteed aan de rol van de raad van toezicht bij kwaliteit en
veiligheid van zorg.
HR en ziekteverzuim
Met de aantrekkende economie wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Tegelijkertijd vraagt de steeds
zwaarder wordende zorgvraag om goed opgeleid personeel. In 2017 is besproken hoe Dichterbij
hierop met HR-beleid kan inspelen. Daarnaast is meerdere keren gesproken over het ziekteverzuim
en de mogelijkheden om dit terug te dringen.
ICT
ICT, e-health en domotica worden steeds belangrijker in de zorg. In 2017 hebben wij meermaals
gesproken over de ICT-strategie van Dichterbij en de stappen die Dichterbij op dit gebied wenst te
zetten.
Afgelopen jaar zijn goede stappen gezet in de doorontwikkeling van Dichterbij. De raad van toezicht
heeft waardering voor de wijze waarop de medewerkers van Dichterbij en de raad van bestuur zich in
2017 hiervoor hebben ingezet. Samen met de raad van bestuur zullen wij ons in 2018 inspannen om
hierop verder te bouwen.
Namens de raad van toezicht,
Léon Frissen
Voorzitter
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Verslag cliëntenraad
Overlijden Ger Dings
Begin februari 2018 is Ger Dings, voorzitter van de cliëntenraad, overleden na een kort ziekbed.
Ger heeft zich als lid en voorzitter jarenlang ingezet voor de cliëntmedezeggenschap in de
regio Gennep en de cliëntenraad van Dichterbij. De mening van de cliënten was onlosmakelijk
verbonden met zijn taakopvatting als voorzitter. Ger heeft onderstaand jaarverslag van de
cliëntenraad nog mee samengesteld.

Samenstelling en werkwijze
De cliëntenraad (CR) is het formele medezeggenschapsorgaan van Dichterbij, bestaande uit vijf
cliënten en vijf verwanten. We overleggen acht keer per jaar met de raad van bestuur, voorafgegaan
door een eigen vooroverleg. Een coach, notulist en ambtelijk secretaris ondersteunen de CR. Naast
de cliëntenraad zijn er vijf regionale cliëntenplatforms met elk vijf cliënten en vijf verwanten. Zij
vergaderen zes tot acht keer per jaar met de regiodirecteur. Een coach en notulist ondersteunen de
cliëntenplatforms.
Het jaar 2017
De cliëntenraad constateert naar tevredenheid dat een groot aantal zaken goed verlopen, na de jaren
van de strategische keuze en reorganisaties. De belangrijkste thema’s in het primaire proces verlopen
naar wens. Illustrerend zijn de nieuwe woonvormen zoals zeer beschermd wonen en de Baersdonck,
de hernieuwde aandacht voor de ouder wordende cliënt en de vorderingen die zijn gemaakt op het
gebied van kwaliteit en veiligheid. Bezorgd zijn we over het feit dat de werkwijze van Als je het mij
vraagt nog niet optimaal verloopt. Extra inzet van alle betrokken partijen is en blijft nodig om samen
te zorgen voor goede en veilige zorg.
Adviezen
De CR heeft negen formele adviesaanvragen ontvangen. Deze hebben we positief beoordeeld,
enkele voorzien van een op- of aanmerking. Positief advies hebben we gegeven over de
benoeming en herbenoemingen van leden van de Klachtencommissie Cliënten, aanpassing van het
klachtenreglement en onafhankelijke geschillencommissie, beëindigen deelname aan HKZ, overgang
van onderneming Blink en de begroting en tarieven 2018. Daarnaast hebben we conform de
wetgeving een nieuw lid voorgedragen voor de raad van toezicht.
Activiteiten
De cliëntenraad heeft in het verslagjaar aan een aantal activiteiten deelgenomen en/of mede
geïnitieerd.
• We hebben (overleg)bijeenkomsten gehad met het zorgkantoor (een sessie met cliënten over het
zorginkoopproces), met SBBzorg en GGN Bewindvoering, met het bestuur van Familievereniging
Dicht-bij, met Deloitte (over risicomanagement Dichterbij) en het ministerie van VWS over de
nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
• We hebben werkbezoeken gebracht aan EMB-cliënten in Gennep, aan STEVIG, Maxend in Nistelrode
en het Sociaal Café Cuijk.
• De cliëntenraad heeft deelgenomen aan een aantal symposia, zoals het Dichterbij-symposium
Buitengewoon Natuurlijk over zeer beschermd wonen, de dementietafel, Tranzo Tilburg, Quli,
Gehandicaptenraad Venlo, Sociale Agenda Limburg, positieve gezondheid, LSR en VGN.
Financiële commissie
De financiële commissie van de cliëntenraad bespreekt op concernniveau de
inkomsten, uitgaven, jaarrekening en begroting met de concerncontroller. De commissie waardeert
de inhoud en vorm van dit overleg. Verduidelijkingsvragen en zorgpunten zijn naar tevredenheid
beantwoord.
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Voorzittersoverleg
Drie keer per jaar stemmen cliëntenraad en cliëntenplatforms de centrale en decentrale thema’s met
elkaar af zoals de Kaderbrief 2018 en de notitie Pornografie en Geweld. Aan dit overleg neemt ook
Familievereniging Dicht-bij deel.
Dichterbijbreed platform
Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst van de cliëntenraad en een afvaardiging van de
cliëntenplatforms en Familievereniging Dicht-bij over speciale onderwerpen. In het verslagjaar waren
dat mondzorg en de nieuwe website van Dichterbij.
Studiebijeenkomsten cliënten
Tijdens studiebijeenkomsten in 2017 hebben cliënten die deel uitmaken van de medezeggenschap
tekst en uitleg gekregen over het jaarplan en extra scholing en training gevolgd over de werkwijze
van de medezeggenschap.
Het cliëntenpanel
Het cliëntenpanel bestaat uit veertig personen (cliënten en verwanten). Het panel maakt formeel
geen deel uit van de wettelijke cliëntmedezeggenschap. Dichterbij zet het panel in als raadplegend
orgaan, bij co-creatie en beleidsontwikkeling. In het verslagjaar is het cliëntenpanel in wisselende
samenstelling op verzoek van diverse onderdelen van de organisatie geraadpleegd over e-health,
mondzorg, palliatieve zorg en de nieuwe website.
Namens de cliëntenraad,
Ger Dings
Voorzitter
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Verslag gemeenschappelijke ondernemingsraad

Inleiding
2017 was voor de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) een bewogen jaar. Zo verloren we
door het overlijden van Frank Holtman, voorzitter raad van bestuur, een gedreven gesprekspartner.
In de periode na zijn overlijden hebben we de tijd genomen om samen met bestuurslid Cecile
Stallenberg de draad weer op te pakken. Na de zomer maakten we kennis met Hans de Veen als
tijdelijk voorzitter van de raad van bestuur. Maandelijks was er een overlegvergadering met de raad
van bestuur, daarnaast schoof de raad van bestuur ook regelmatig aan in een werkoverleg van de
GOR. Samen geven we op participatieve wijze inhoud aan de Wet op ondernemingsraden (WOR).
De GOR bestaat uit zeven leden die wekelijks bij elkaar komen voor een werkoverleg. We worden
ondersteund door de MZ-platforms die als onderdeelcommissies fungeren voor de GOR. Om
de verbinding tussen GOR en MZ-platforms te borgen, komen we maandelijks bij elkaar. In het
verslagjaar is het GOR-lid van RVE Hoofdkantoor (staf en dienstencentra) gestopt en opgevolgd door
de eerstvolgende op de kieslijst.
In 2017 behandelden we veel onderwerpen waarvan medewerkers gevolgen ondervonden of
nog zullen ondervinden. Bij al deze onderwerpen hielden we vast aan waarden zoals gelijkheid,
eenduidigheid, objectiviteit, transparantie en open communicatie.

Belangrijke onderwerpen in 2017
Sociaal plan
Op 1 januari 2017 liepen het sociaal plan en het herplaatsingsbeleid buiten de scope van het sociaal
plan af. Deze waren door de medezeggenschap met de raad van bestuur afgesloten. In 2017 spraken
Dichterbij en vakbonden over een nieuw sociaal plan. De GOR was steeds als toehoorder aanwezig.
Uitgangspunt voor de GOR is dat het plan medewerkers faciliteert als dat nodig is.
Afwijkingen bestaand beleid
Op verzoek van raad van bestuur hebben GOR en MZ-platforms halverwege het verslagjaar
specifieke voorbeelden aangedragen waarin volgens ons Dichterbij afwijkt van bestaand beleid over
arbeidsvoorwaarden. We begrijpen dat veel van het huidige beleid niet meer past bij de veranderende
zorg en daarmee samenhangende thema’s als flexibiliteit, wendbaarheid en mobiliteit. We vinden dan
ook dat Dichterbij samen met ons ander beleid moet afspreken, Dichterbij kan dat niet eenzijdig doen.
Hierover hebben we veel met de raad van bestuur gesproken. Het waren lastige gesprekken, maar
we zien positieve ontwikkelingen rondom dit onderwerp.
Rollen GOR en MZ-platforms in huidige hoofdstructuur
In 2017 hebben GOR en MZ-platforms veel met elkaar gesproken over de rol van de
medezeggenschap in de huidige hoofdstructuur. Sinds 2016 zijn er geen deelondernemingsraden
meer binnen Dichterbij. Dat is logisch: de raad van bestuur heeft de formele zeggenschap, daardoor
ligt de formele medezeggenschap bij de GOR. MZ-platforms werken samen met hun directeuren om
besluiten van de raad van bestuur in hun RVE’s in te voeren. Ook monitoren de MZ-platforms allerlei
beleid en hebben zij een belangrijke rol als het gaat om medewerkersparticipatie. Toch ontstond
er regelmatig onduidelijkheid over de rol van de MZ-platforms. De medezeggenschap is dan ook
benieuwd wat de evaluatie van de huidige hoofdstructuur van Dichterbij gaat opleveren.
Cliëntgericht roosteren
In de doorontwikkeling van het nieuwe roostersysteem was de GOR intensief bezig met onderwerpen
zoals roosterbeleid, capaciteitsplanning en jaarurensystematiek. Hierover hebben we vaak met de
raad van bestuur gesproken. Deze gesprekken hebben geleid tot goede afspraken over advies- en
instemmingsaanvragen over deze onderwerpen.
Toetsingskader vastgoed
Samen met raad van bestuur hebben we in 2017 een toetsingskader vastgesteld dat Dichterbij moet
helpen om toekomstige vastgoedontwikkelingen procesmatig aan te pakken. In dit toetsingskader
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zijn de rollen en taken van de MZ-platforms en GOR vastgelegd. Het is een prima kader om
medezeggenschap vorm te geven.
Naast bovengenoemde onderwerpen zijn we in 2017 betrokken geweest bij de overgang van
vrijwilligersorganisatie Blink naar ONS Welzijn, bij het contracteren van een nieuwe arbodienst, bij de
ontwikkelingen rondom de Baersdonck en bij de financiën van Dichterbij.
Namens de gemeenschappelijke ondernemingsraad,
Henk Haenraets
Voorzitter
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Bijlagen

10.1 Uitgangspunten verslaglegging
Uitgangspunten
Dichterbij hecht als maatschappelijke organisatie grote waarde aan het open en transparant
verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de resultaten. Hoewel er wettelijk slechts
beperkte eisen gelden, leggen we jaarlijks uitvoerig verantwoording af. Hierbij houden we rekening
met de vereisten van de Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp en jeugdbescherming/reclassering 2017 en 2018. Hiermee is geborgd dat we voldoen aan de vereisten zoals deze zijn
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Governancecode Zorg.

Reikwijdte
Dit jaardocument heeft betrekking op de Stichting Dichterbij. Met dit jaardocument legt de Stichting
Dichterbij verantwoording af op concernniveau. Ook biedt het de samenleving inzicht in de ambities
en activiteiten van de organisatie en draagt het bij aan het vergroten van de transparantie in de zorg.

Onderdelen van de jaarverantwoording
De totale jaarverantwoording bestaat uit vier delen. Het eerste deel is het jaarverslag. Het tweede
deel bestaat uit de jaarrekening. Het derde deel omvat de verstrekking van kwantitatieve gegevens
en prestatiegegevens via DigiMV. Dit is een webapplicatie waarmee we gegevens verstrekken aan
instanties aan wie we verantwoording afleggen. Het vierde deel betreft de verantwoording over
kwaliteit van zorg door middel van een jaarlijkse kwaliteitsrapportage. Voor deze kwaliteitsrapportage
hanteren we een cyclus van juli t/m juni. Een bewuste keuze, hierdoor kunnen we de resultaten van
de kwaliteitsrapportage als input gebruiken voor het jaarplan van het daarop volgende jaar. Sinds
2017 wordt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg als veldnorm gehanteerd door Zorginstituut
Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorgkantoren Nederland.

Vaststelling
Het jaardocument ( jaarverslag en jaarrekening samen) is vastgesteld door de raad van bestuur en
goedgekeurd door de raad van toezicht in haar vergadering van 14 mei 2018.

10.2 Gegevens van de organisatie
Naam verslagleggende rechtspersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Identificatienummer NZa:
Nummer KvK:
E-mailadres:
Internetpagina:

Stichting Dichterbij
Zwerfheide 2
6591 RC Gennep
088 7540 000
600-480/710/711/810
16079866
bestuurssecretariaat@dichterbij.nl
www.dichterbij.nl

Structuur van het concern
Juridische structuur
Dichterbij is een stichting, statutair gevestigd te Gennep. Dichterbij werkt volgens het raad van
toezichtmodel. Deze structuur kenmerkt zich door de aanwezigheid van een raad van bestuur en een
raad van toezicht. Het jaarverslag raad van toezicht is als onderdeel van het jaarverslag opgenomen in
hoofdstuk 7. De raad van bestuur houdt kantoor in Gennep.
Organisatorische structuur
Het werkgebied van Dichterbij is verdeeld in vier regio’s. Iedere regio is een zelfstandige
resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). De behandeling van mensen met een lichte verstandelijke
beperking en ernstig probleemgedrag vindt plaats vanuit de regio-overstijgende RVE specialistische
en forensische zorg (STEVIG). Kennis en kunde op gebied van diagnostiek en behandeling, consultatie
en advies zijn gebundeld in de RVE Expertise. Elke RVE wordt geleid door een directeur. Dichterbij
28 jaardocument 2017

heeft daarnaast een aantal ondersteunende bureaus gebundeld in de RVE Hoofdkantoor. De medisch
directeur/geneesheer-directeur functioneert rechtstreeks onder de raad van bestuur (als onderdeel
van de bestuursstaf). Schematisch ziet de hoofdstructuur van Dichterbij er als volgt uit:

Medezeggenschap cliënten
De medezeggenschap van cliënten is ingericht in overeenstemming met de Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dichterbij heeft een cliëntenraad (CR), waarin zowel cliënten als
verwanten zitting hebben. De vier regio’s en STEVIG hebben ieder een eigen cliëntenplatform.
De CR adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over het organisatiebeleid. De CR kent
een agendacommissie, een financiële commissie en contactpersonen voor het over¬leg met externe
partijen zoals het zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast is de cliëntenraad
betrokken bij het benoemen van cliënten, verwanten en/of cliëntvertegenwoordigers die participeren
in interne of externe (advies)commissies, zoals bij ethiek, wetenschappelijk onderzoek, klachten
en kwaliteit & veiligheid. Op jaarbasis zijn er enkele bijeenkomsten (recepties, studiebijeenkomst,
openingen) met de raad van toezicht, de gemeenschappelijke ondernemingsraad en de directie. De
CR is lid van de landelijke koepelorganisatie LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en kan
daardoor gebruikmaken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV).
Een cliëntenplatform voert overleg met de zorgdirecteur in de regio over de uitvoering van
vastgesteld centraal beleid en adviseert over regio-specifieke aangelegenheden. Driemaal per jaar
overleggen de voorzitters van de cliëntenplatforms, de Familievereniging Dicht-bij en de CR met
de raad van bestuur over strategische onderwerpen en de voortgang van de onderwerpen uit het
jaarplan. Er vindt uitwisseling en consultatie plaats van centrale en decen-trale aangelegenheden. Het
Dichterbij-breed platform overlegt twee keer per jaar. Dit platform behandelt vanuit cliëntperspectief
één inhoudelijk actueel thema. Daarnaast maakt zowel de organisatie als de cliëntmedezeggenschap
gebruik van een cliëntenpanel.

Familievereniging Dicht-bij
Familievereniging Dicht-bij is een belangenorganisatie van en voor familieleden van cliënten
van Dichterbij. Het is voor ouders, broers en zussen een aanspreekpunt, een vraagbaak en een
ontmoetingsplaats. Onder het motto ‘maak kennis van elkaars kennis’ stimuleert de familievereniging
de contacten tussen Dichterbij en Dicht-bij op alle niveaus. De familievereniging overlegt tweemaal
per jaar met de raad van bestuur en de cliëntenraad.
jaardocument 2017 29

Medezeggenschap medewerkers
De medezeggenschap van medewerkers is ingericht volgens de Wet op de ondernemingsraden
(WOR). De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) adviseert de raad van bestuur gevraagd
en ongevraagd over het beleid van de organisatie. Daarnaast is de GOR betrokken bij het benoemen
van leden van diverse (advies)commissies, zoals de klachtencommissie en de commissie sociale
begeleiding. Op jaarbasis is er meerdere keren contact met raad van toezicht, cliëntenraad en directie.
De afzonderlijke regio’s, specialistische eenheden en ondersteunende bureaus hebben ieder een
eigen medezeggenschapsplatform (MZ-platform, zeven in totaal). Deze platforms overleggen met
de betreffende directeur over de uitvoering van vastgesteld centraal beleid en regio-specifieke
aangelegenheden. Ook geven ze de GOR input voor advisering van de raad van bestuur. De
MZ-platforms en de GOR hebben maandelijks afstemmingsoverleg.

10.3

Raad van bestuur
Samenstelling en aandachtsgebieden
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Op
vrijdag 24 maart 2017 hebben wij vol ongeloof en verdriet kennis genomen van het onverwachte en
tragische overlijden van onze bestuursvoorzitter Frank Holtman (56).
Frank was een gepassioneerd bestuurder en een drijvende kracht bij Dichterbij, maar bovenal
een prettige en betrokken collega. Hij trad in 2010 toe tot de raad van bestuur en werd in 2012
bestuursvoorzitter. Na Franks overlijden bestond de raad van bestuur tot 1 september 2017 uit één
persoon, Cecile Stallenberg. Sinds 1 september 2017 is Hans de Veen voorzitter van de raad van
bestuur, voor een periode tot 1 januari 2019.
In 2017 bestond de raad van bestuur van Dichterbij uit de volgende personen:
- De heer F.J.R. (Frank) Holtman MBA, voorzitter raad van bestuur (tot 24 maart 2017);
- De heer drs. H.H.W. (Hans) de Veen MHA, voorzitter raad van bestuur (vanaf 1 september 2017);
- Mevrouw drs. C.G.H.M. (Cecile) Stallenberg RA, lid raad van bestuur.
Met ingang van 1 september waren de aandachtsgebieden als volgt verdeeld:
Hans de Veen

Cecile Stallenberg
Primair proces / dienstencentrum / staf

RVE Noord en Midden

RVE Zuid

RVE Oost

RVE West

STEVIG

Dienstencentrum Expertise

Medisch directeur / Kwaliteit en Veiligheid

Behandelinnovatie en wetenschap

Financiën en Bedrijfsvoering

Planning en Control

Vastgoed

Human Resources

Bestuurssecretaris/bestuurssecretariaat

Communicatie en Marketing
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Gezamenlijk
Medezeggenschap cliënten
Medezeggenschap medewerkers
Klachtencommissies en cliëntvertrouwenspersonen
Overleg raad van toezicht
Overleg MT-Dichterbij
Overleg Vastgoedplatform
Overleg Zorgvierhoek
Overleg Medisch directeur
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur en de wijze waarop deze in
relatie tot de raad van toezicht gestalte krijgen, zijn vastgelegd in het reglement raad van bestuur.

Nevenfuncties
Lid

Nevenfuncties

Frank Holtman

Uit hoofde van lidmaatschap raad van bestuur Dichterbij (allen onbezoldigd):
- Lid adviesraad Tranzo
- Lid bestuur Stichting Steunfonds De Korf
- Lid bestuur Stichting Landelijk Expertisecentrum SGLVG De Borg
- Lid bestuur coöperatie Quli
- Lid beleidsadviescommissie Kwaliteit en Veiligheid van VGN
Overige nevenfuncties:
-	Lid raad van commissarissen Woningbouwcoöperatie WoCom (bezoldigd)

Cecile Stallenberg

Uit hoofde van lidmaatschap raad van bestuur Dichterbij (allen onbezoldigd):
- Lid bestuur van de Korf, tot 31-12-2017
- Lid bestuursraad coöperatie Quli
- Lid bestuursraad Academische Werkplaats Sterker op eigen benen
-	Lid bestuursraad Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
- Lid adviesraad Tranzo
- Aandeelhouder UniK
Overige nevenfuncties:
- Lid raad van toezicht Rubicon jeugdzorg (bezoldigd)

Hans de Veen

Uit hoofde van lidmaatschap raad van bestuur Dichterbij (allen onbezoldigd):
- Lid bestuur De Hagert (Stichting samenwerking ZZG en Dichterbij)
- Lid bestuur De Borg (sinds december 2017)
- Aandeelhouder UniK
Overige nevenfuncties:
- Hoofddocent bij RINO Groep (bezoldigd)
- Lid pensioenraad PFZW tot 31-12-2017 (vacatiegeld)
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Declaraties 2017
Lid

Kosten

Bedrag

Frank Holtman

Vergaderkosten (waaronder lunch- en dineroverleg
op locatie met diverse personen/geledingen)
Parkeerkosten

Cecile Stallenberg

€ 45,09

Openbaar vervoer/taxikosten

-

Overig

-

TOTAAL

1 249,74

Vergaderkosten (waaronder lunch- en dineroverleg
op locatie met diverse personen/geledingen)

1 469,30

Parkeerkosten

1 78,29

Openbaar vervoer/taxikosten

1 102,80

Overig (kantoorapparatuur)

1 379,00

TOTAAL
Hans de Veen

€ 204,65

1 1.029,39

Vergaderkosten (waaronder lunch- en dineroverleg
op locatie met diverse personen/geledingen)

1 210,20

Parkeerkosten

-

Openbaar vervoer/taxikosten
TOTAAL

1 24,40
1 234,60

10.4 Raad van toezicht
Naam en functie
binnen rvt

Inbreng
deskundigheid

Datum van
aftreden /
benoeming

Hoofd- en nevenfuncties
per januari 2017*

Dhr. L.J.P.M. (Léon)
Frissen

• Strategie van
overheden en
collectieve sector;
• Signaleren
macro trends en
ontwikkelingen in
zorg en welzijn

31-12-2019

Hoofdfunctie:
Waarnemend burgemeester
gemeente Schinnen

(voorzitter)

Dhr. drs. H. (Hans)
Jennissen
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• Financieel
economische
kennis

(tweede
benoeming in
oktober 2015)

31-12-2018
(eerste
benoeming in
januari 2015)

Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht
Maastricht School of
Management.
• Vice-voorzitter rvt Zuyderland
Ziekenhuis (Sittard-Heerlen).
• Voorzitter rvc Media Groep
Limburg.
• Lid rvc Greenport Development
Company Venlo.
Hoofdfunctie:
• CSO bij Inalfa Roof Systems Group

De heer drs. A.J.
(Hans) Ooms RA
(lid)
Dhr. H. (Henk) van
Rees
(lid op voordracht
van de
gemeenschappelijke
ondernemingsraad)
Mw. drs. (AnneMiek) A.M.LM.
Nelissen – Hanssen
(lid)

Mevrouw dr. A.
(Alita) Hidding
(vicevoorzitter, lid op
voordracht centrale
cliëntenraad)

Dhr. prof. dr. P. (Paul)
Stuyt
(lid)

•  Financieel
economische
kennis

31-12-2019

• Werkgevers en
werknemers
aangelegenheden

31-12-2018

• Juridische kennis
• Organisatieontwikkeling,
bestuurstructuren
en management
• Governance

31-12-2019

• Zorginhoude-lijk
• Kwaliteit en
veiligheid
• Wetenschappelijk
onderzoek
• Governance

31-12-2017

• Medische
en sociaalmaatschappelijke
vraagstukken
• Kwaliteit en
veiligheid
• Ethiek
• Weten-schappelijk
onderzoek

31-12-2018

(tweede
benoeming in
oktober 2015)

(eerste
benoeming
januari 2015)

(tweede
benoeming in
oktober 2015)

(tweede
benoeming in
september 2013)

(tweede
benoeming in
september 2014)

Nevenfuncties
• Lid rvc Rabobank Roermond-Echt

Nevenfunctie:
• Voorzitter PvdA-afdeling
Oirschot/de Beerzen
• Voorzitter Sociaal Progressief
Oirschot
• Voorzitter rvt Vivantes
Nevenfuncties:
• Lid rvt Stichting Signum
Onderwijs
• Voorzitter bestuur Stichting
Hospicezorg Den Bosch en
omgeving
• Voorzitter rvt Stichting
Gedragswerk
• Lid bestuur Stichting Bernhoven
Hoofdfunctie: toezichthouder in
zorg, welzijn en onderwijs
• Lid rvt Vincent van Gogh voor
GGZ, Venray
• Voorzitter rvt RAP (Revalideren,
Activeren en Participeren),
Heerlen
• Voorzitter rvt POVH en POVV
(Peuteropvang Heerlen en
Voerendaal,) Heerlen
• Lid rvt ROC Leeuwenborgh,
Maastricht
• Lid rvt PAMM, (Laboratoria
voor Pathologische Anatomie
en Medische Microbiologie),
Eindhoven
• Lid rvt GGZ Momentum, ‘s
Hertogenbosch
• Lid rvt De Gelderhorst, Ede
• Lid rvc Wonen Zuid, Heerlen en
Roermond
• Raadslid en fractievoorzitter D66,
Gemeente Valkenburg aan de
Geul (tot 1/11/2017)
Nevenfuncties
• Voorzitter Stichting Geneeskunde
& Ethiek

Wat betreft het aantal bestuurs- en toezichthoudende functies voldoen alle leden van de raad van
toezicht aan de Wet bestuur en toezicht.
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Commissies en bijzondere taken
De raad van toezicht van Dichterbij heeft drie commissies: een remuneratiecommissie, een
auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Alle drie de commissies hebben een voorbereidende en
adviserende taak, die reglementair is vastgelegd; ze hebben geen besluitvormende bevoegdheden.
De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werving en selectie en het bezoldigingsbeleid
van de raad van bestuur en raad van toezicht van Dichterbij. Op grond van het reglement bestaat
de renumeratiecommissie uit de voorzitter van de raad van toezicht en leden die kennis en affiniteit
hebben met de relevante onderwerpen. De remuneratiecommissie bestond in 2017 uit Léon Frissen
(voorzitter), Anne-Miek Nelissen–Hanssen en Henk van Rees.
De auditcommissie richt zich op voorbereiding en advisering over financiële onderwerpen, in het
bijzonder de jaarrekening en de begroting. De auditcommissie bestaat op grond van het reglement
uit twee of drie leden van de raad van toezicht, waaronder ten minste een persoon met financieeleconomische expertise. De auditcommissie bestond in 2017 uit Hans Ooms (voorzitter) en Hans
Jennissen.
Doel van de kwaliteitscommissie is de raad van toezicht te informeren en te adviseren op het gebied
van kwaliteit en veiligheid van zorg binnen Dichterbij. Resultaat hiervan is dat de raad van toezicht
een beter beeld krijgt van de door Dichterbij geleverde kwaliteit van zorg. De kwaliteitscommissie
bestaat op grond van het reglement uit twee of drie leden van de raad van toezicht. De
kwaliteitscommissie bestond in 2017 uit Paul Stuyt (voorzitter) en Alita Hidding.
Paul Stuyt heeft namens de raad van toezicht zitting in het curatorium van de bijzondere leerstoel
Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en Behandeling. Deze bijzondere
leerstoel is op initiatief van Dichterbij gerealiseerd en gevestigd aan de Universiteit van Tilburg.
Na positieve evaluatie in 2015 is besloten Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke
beperking met de hieraan gerelateerde leerstoel te verlengen met een tweede termijn tot mei 2020.

10.5 Kerngegevens
Dienstverlening en werkgebied
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle fasen en op alle domeinen
van het leven: kinderen en jeugdigen, ( jong)volwassenen en ouder wordende mensen. Dat doen we
in het oostelijk deel van Noord-Brabant, het zuidelijk deel van Gelderland en het noordelijk deel van
Limburg. Het gebied wordt omzoomd door de steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen, Venlo
en Roermond. We werken nauw samen met de zorgkantoren Noord- en Midden- Limburg, NoordoostBrabant en Nijmegen.
Via STEVIG bieden we onderzoek, diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een lichte
verstandelijke beperking die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. STEVIG is
een van de vier erkende instellingen voor de behandeling van zogenoemde SGLVG-cliënten. STEVIG heeft
de provincies Noord-Brabant en Limburg als werkgebied. Ook heeft STEVIG een forensisch psychiatrische
afdeling met 28 plaatsen, waarvoor afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Justitie.

Aantal klanten
Kerngegevens WLZ : cliënten/productie/capaciteit

2015

2016

2017

Aantal intramurale/semimurale cliënten op 31 december

2.149*

2.154*

2.173*

2.178

2.154

2.175

409

342

786.685

783.872

793.553

66.719

63.902

73.789

Aantal dagdelen extramurale zorg in verslagjaar

116.896

105.706

93.981

Totaal aantal uren/dagdelen extramurale productie in verslagjaar

183.615

169.608

167.770

Aantal werkelijke plaatsen op 31 december (capaciteit afspraak)
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar (extramuraal)
Aantal verpleegdagen /bezettingsdagen in verslagjaar
Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar

*excl. plaatsen justitie
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441

Kerngegevens Justitie
Intramuraal

2015

2016

2017

Aantal dagen

Aantal dagen

Aantal dagen

Categorie
SGLVG verblijf (VG7)

1.340

Overig ZZP-VG

657

831

378

519

SGLVG 1

1.621

1.644

904

SGLVG+ behandeling

8.675

8.547

8.497

Extramuraal

Aantal uren

Aantal uren

Aantal uren

Categorie
Begeleiding
Behandeling basis SGLVG

161

96

42

3.651

2.588

2.061

Toelatingen
De toelatingen zien er als volgt uit:
Toelatingen in
plaatsen WLZ

Totaal
toegekende
plaatsen

Totaal

waarvan specifiek plaatsen:
VG Algemeen

2.497

( J)LVG

7

SGLVG-verblijf
7

SGLVGBehandeling

353

44*

*excl. 28 forensische plaatsen
Toelating forensische
plaatsen

Forensisch
VG
28

Totaal

28

Medewerkers
Aantallen 2017
Soort

Personen

Vaste medewerker

Dienstverbanden

FTE

3.383

3.581

2.329,1

Leerling

163

165

123,3

Oproepkracht

103

155

Stagiair

346

363

Vrijwilliger

385

389

Extern

210

214

Totaal

4.590

4.867

Periode

2017

Verzuimpercentage

6,4%

2.452.4
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Provincie
AN

Eindtotaal

GLD
GN
LB
NB
NH
OV
UT
ZH

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zuid-Holland
3.581

1

6

24

1.489

1.539

497

2

NL

Drenthe

DR

21

1

D

LB

1

Vaste medewerker

B

Soort

Duitsland

België

België

Aantallen 2017

Dienstverbanden

165

1

67

69

28

Leerling

155

1

1

71

64

17

1

Oproepkracht

363

1

175

108

77

2

Stagiair

389

82

271

32

4

Vrijwilliger

214

13

36

3

6

55

59

1

40

1

Externen

4.867

15

42

3

33

1.939

2.110

1

691

3

28

1

1

Totaal 2017

10.6 Overzicht samenwerkingsverbanden
Stichting Intvizier helpt mensen met een beperking om werkervaring op te doen in een paracommerciële omgeving. In 2016 is besloten de stichting te ontbinden omdat het merendeel van
de activiteiten met de stelselherziening zijn komen te vallen onder de verantwoordelijkheid van
de gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 2017 zijn de nog lopende
activiteiten overgedragen aan Dichterbij en de nog lopende financiële verplichtingen afgehandeld.
De stichting blijft tot uiterlijk 2021 bestaan om eventuele financiële verplichtingen af te handelen. In
het bestuursbesluit van Stichting Intvizier is vastgelegd dat het te verwachten batig saldo na formele
liquidatie ten goede komt van Dichterbij.
Stichting Landelijk Expertisecentrum SGLVG De Borg is een samenwerkingsverband van de vier
landelijk erkende behandelinstellingen (waaronder STEVIG) die zich richten op de diagnostiek en
behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen.
Stichting Samenwerking ZZG – Dichterbij is een samenwerking met Zorggroep Zuid Gelderland
(ZZG) in zorgboerderij De Hagert in Wijchen.
Stichting De Bekkerie, een initiatief van Rendiz, Dichterbij en De Zorggroep, is een bakkerij,
lunchroom en bibliotheek in Boekend (Venlo). De Bekkerie vervult een belangrijke functie voor de
lokale samenleving en biedt werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Coöperatie Quli is een initiatief van Dichterbij, Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, ARQ en
ICT-bedrijf Ordina. Quli is een e-healthplatform dat de mens centraal stelt. De zorginstellingen brengen
hun visie op zorg in. Zij zien in ICT de aanjager van innovatie, ook in de zorg. Ordina brengt brede
kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in, en meer specifieke kennis van e-health.
Sinds de oprichting van Quli BV, in juli 2015, geldt een nieuwe situatie qua besturing. In de coöperatie
hadden de initiatiefnemers volledige zeggenschap over Quli en de productontwikkeling, in Quli BV
hebben ze medezeggenschap. De coöperatie is grootaandeelhouder van de Quli BV, samen met een
aantal andere aandeelhouders waaronder Nextgen en Ordina. Coöperatie Quli bezit 45% van de
aandelen van Quli BV.
UniK B.V. is een joint venture van Dichterbij en Assist Zorg voor cliënten die worden gefinancierd
vanuit de Jeugdwet en Wmo. Dichterbij bezit 51% van de aandelen van UniK.
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Jaarrekening 2017
Stichting Dichterbij
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11

Jaarrekening

11.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming)
Ref.

31-Dec-17

31-Dec-16

Ref.

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

31-Dec-17

31-Dec-16

8

Immateriële vaste
activa

1

2.525.550

2.020.549

Bestemmingsfondsen

58.113.165

55.881.279

Materiële vaste activa

2

132.273.027

134.915.412

Algemene en overige
reserves

1.676.476

884.268

Financiële vaste activa

3

2.721.366

3.344.568

59.789.641

56.765.547

137.519.943

140.280.529

Totaal vaste activa

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

9

11.441.184

12.527.005

Langlopende schulden
(nog voor meer
dan een jaar)

10

52.373.783

56.513.916

51.698

1.617.370

44.141.473

44.211.534

44.193.171

45.828.904

Vlottende activa

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

5

2.134.163

0

6

5.780.227

9.610.419

7

22.363.446

21.744.424

30.277.836

31.354.843

Kortlopende schulden
(ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde
van financieringsoverschot

5

Overige kortlopende
schulden

11

Totaal kortlopende
schulden
(ten hoogste 1 jaar)

Totaal activa

167.797.779 171.635.372

Totaal passiva

167.797.779 171.635.372
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11.2 Resultatenrekening over 2017
Ref.

2017

2016

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

12

215.752.909

207.198.250

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

13

1.761.788

1.474.248

Overige bedrijfsopbrengsten

14

4.275.344

4.608.864

221.790.041

213.281.362

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

15

144.055.520

138.972.671

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

16

11.935.750

12.149.201

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

1.236.062

427.102

Overige bedrijfskosten

18

59.975.199

60.000.043

217.202.531

211.549.017

4.587.510

1.732.345

-1.563.416

-1.697.921

3.024.094

34.424

2017

2016

2.559.610

-625.848

92.843

660.272

371.641

0

3.024.094

34.424

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

19

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking:
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Bestemmingsfonds huisvesting
Algemene reserves
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11.3 Kasstroomoverzicht
Ref.

2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

4.587.510

1.732.345

Aanpassingen voor:
16,17

10.541.736

10.725.984

- mutaties voorzieningen

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen

9

-1.085.821

639.661

- boekresultaten afstoting vaste activa

2

-92.843

0
9.363.072

11.365.645

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen

6

3.657.694

179.993

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot

5

-3.699.835

-1.619.482

11

-292.461

656.962

- kortlopend schulden (excl. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

19

54.159

Betaalde interest

19

-2.171.790

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-334.602

-782.527

13.615.980

12.315.463
122.014
-2.259.006

-2.117.631

-2.136.992

11.498.349

10.178.471

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

2

-7.407.135

Desinvesteringen materiële vaste activa

2

1.578.973

1.390.896

Investeringen immateriële vaste activa

1

-1.128.376

-1.161.556

Aflossing leningen u/g

3

488.762

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.118.308

-6.467.776

-4.888.968

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossingen op financiële vaste activa
Aflossing langlopende schulden

10

9.337.525

0

3

0

2.875.925

10

-13.749.075

-3.623.349

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-4.411.550

-747.424

619.022

4.542.079

Stand geldmiddelen per 1 januari

7

21.744.424

17.202.345

Stand geldmiddelen per 31 december

7

22.363.446

21.744.424

619.022

4.542.079

Mutatie geldmiddelen

Toelichting:					
De geldmiddelen zijn in 2017 gestegen met circa € 0,6 miljoen ten opzichte van 2016 (in 2016 toename van € 4,5 miljoen).
De toename in 2017 ontstaat vooral door de toegenomen kasstroom uit operationele activiteiten.
Het kasstroomoverzicht is overeenkomstig de indirecte methode opgesteld.
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11.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
11.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en vestigingsplaats
Zorginstelling Stichting Dichterbij is statutair (en feitelijk) gevestigd te Gennep, op het adres
Zwerfheide 2, en is geregistreerd onder KvK-nummer 16079866 0000.
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle fasen en op alle domeinen
van het leven: kinderen en jeugdigen, ( jong)volwassenen en ouder wordende mensen. Daarnaast
wordt onderzoek, diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een lichte verstandelijke
beperking geboden die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. Dichterbij is
geworteld in het stroomgebied van de Maas. Het werkgebied beslaat het oostelijk deel van NoordBrabant, het zuidelijk deel van Gelderland en het noordelijk deel van Limburg. Het gebied wordt
omzoomd door de steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen, Venlo en Roermond.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017 dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2017.
Presentatie- en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de
onderneming. Alle financiële informatie is weergegeven in hele euro’s tenzij anders toegelicht.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving RJ 655 ‘Zorginstellingen’ en Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De
grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand
jaar.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers 2016 zijn waar nodig geherrubriceerd om een goede vergelijking mogelijk te
maken. Deze herrubricering betreft personele kosten.
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.
Indien het voor het geven van het op grond van artikel 2;362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest
kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en
veronderstellingen. Dit betreft:
- de voorziening PBL,
- de voorziening jubilea,
- de voorziening langdurig zieken,
- de voorziening assurantie e.r.,
- de voorziening verlieslatende contracten, en
- de kortlopende schulden inzake PBL en meeruren.
In boekjaar 2017 heeft Dichterbij de opslag voor sociale lasten die toegepast wordt op de
verlofrechten herzien. Er is een analyse gemaakt van de splitsing tussen opgenomen versus
uitbetaalde rechten; als gevolg hiervan is er een correctie doorgevoerd van in totaal € 2,3 miljoen
(welke voor € 0,6 miljoen betrekking heeft op de PBL-voorziening en voor € 1,7 miljoen op de
vakantiedagen (inclusief PBL)).
Verbonden rechtspersonen
Stichting Dichterbij heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de
consolidatie betrokken zijn. Voor een toelichting van de verbonden rechtspersonen wordt verwezen
naar toelichting op de balans, paragraaf 11.5. kopje 3 Financiële vaste activa. Het betreft:
Stichting Intvizier gevestigd te Gennep. De stichting is ingaande 2017 gestopt met haar
werkzaamheden en zal op den duur worden opgeheven. Stichting Dichterbij bezet op grond van de
statuten één van de drie bestuurszetels van de stichting. Er is nog geen (definitief) bestuursbesluit ten
aanzien van de bestemming van het resultaat. Het zeggenschapsbelang bedraagt 33%.
Stichting Landelijk Expertisecentrum SGLVG De Borg gevestigd te Den Dolder is een
samenwerkingsverband van de vier landelijk erkende behandelinstellingen (waaronder STEVIG) die
zich richten op de diagnostiek en behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking
en ernstige gedragsstoornissen. Het betreft een samenwerkingsverband van vier partijen. Op grond
van de statuten benoemt iedere deelnemer één lid van de raad van bestuur. Op grond hiervan bezet
Stichting Dichterbij één van de vier bestuurszetels van de stichting (belang van 25%).
Stichting Samenwerking ZZG – Dichterbij gevestigd te Groesbeek is een samenwerking met Zorggroep
Zuid Gelderland (ZZG) in zorgboerderij De Hagert in Wijchen. ZZG en Stichting Dichterbij exploiteren
samen de zorgboerderij. Stichting Dichterbij heeft een belang van 40,4%. Daarnaast bezet Dichterbij 1
van de 2 bestuurszetels van deze stichting.
Stichting De Bekkerie gevestigd te Venlo is een initiatief van Rendiz Zorg B.V. en Stichting Dichterbij
en exploiteert een bakkerij, lunchroom en bibliotheek in Boekend (Venlo). De Bekkerie vervult een
belangrijke functie voor de lokale samenleving en biedt werk en dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking. Naast De Bekkerie is ook Koffieschenkerij De Genuujerie in Venlo onderdeel
van Stichting De Bekkerie. Dichterbij bezet 1 van de 4 bestuurszetels van de stichting (belang van
25%).
UniK B.V. gevestigd te Boxmeer is een joint venture van Stichting Dichterbij en Assist Zorg waaraan
de extramurale activiteiten die worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet en Wmo met ingang van juli
2015 door Dichterbij zijn overgedragen. Stichting Dichterbij bezit 51% van de aandelen van Unik. Er
is geen sprake van beleidsbepalende invloed door Stichting Dichterbij en derhalve zijn de cijfers niet
meegeconsolideerd in de cijfers van Stichting Dichterbij.
Coöperatie Quli U.A. gevestigd te Diemen, is een initiatief van Stichting Dichterbij, Dr. Leo Kannerhuis,
Amarant Groep, Pluryn, ARQ en ICT-bedrijf Ordina. Quli is een eHealth-platform dat de mens centraal
stelt. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT de aanjager van innovatie, ook
in de zorg. Ordina brengt brede kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in, en meer
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specifieke kennis van eHealth. In 2014 hebben we een lening van € 337.677 verstrekt aan Quli U.A. In
2017 heeft Stichting Dichterbij een bedrag van € 227.541 omgezet in een kapitaalbelang. Het belang
in Quli U.A. kwalificeert als een kapitaalbelang. Het belang van Dichterbij in Quli U.A. bedraagt 20% (1
van de 5 zetels). De activiteiten waarin omzet wordt gegenereerd zijn in 2015 uitgezakt naar Quli B.V.
Deze hangt onder Quli U.A. Het belang van Quli U.A. in Quli B.V. bedraagt 45%.
Daarnaast kent Stichting Dichterbij een steunstichting te weten Stichting SamenLeven (gevestigd
te Sambeek). Een tweede steunstichting, Steunfonds De Korf, is in december 2017 gefuseerd met
Stichting Dichterbij.
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming
en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder meer
de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de
functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen,
diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.

11.4.2 Grondslagen voor waardering activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders
vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden
niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en
de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die
hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de
balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief
of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de
praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is
dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de
transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
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waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgingsof vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische
levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen
en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Ook op materiële vaste activa in uitvoering en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa en op de niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.
Materiële vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen.
De (im)materiële vaste activa kennen de volgende levensduur:
- Immateriële vaste activa : 5 jaar
- Bedrijfsgebouwen : 30 - 40 jaar
- Machines en installaties : 10 - 20 jaar
- Andere bedrijfsmiddelen : 3 - 10 jaar
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment
dat deze zich voordoen.
Bijzondere waardeverminderingen immateriële en materiële vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingingen zijn
dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De terugverdienmogelijkheid
van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met
de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting
zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= 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. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige
indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd.
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief
geschat.Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen
plaats als er sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de
realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies.
In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde,
maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren
geen bijzondere waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.
Dichterbij benadert de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde
van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed op het niveau van de kasstroomgenererende
eenheden, zijnde op RVE niveau.
De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te
verkopen, zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in
lege staat en kosten koper.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen
geamortiseerde kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van
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betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20%
of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen
die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar
zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen
van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de
nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken
(netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering
plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot
afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de
onderneming een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op
verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht
direct en volledig in de geconsolideerde resultatenrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht
in wezen niet is gerealiseerd.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële
Instrumenten. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld.
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord
onder de financiële baten en lasten.
Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.
Deelnemingen waarin de onderneming de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers
uitoefent (joint ventures), worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van
de nettovermogenswaarde. De deelneming in Unik BV classificeert als joint venture op grond van de
samenwerkingsovereenkomst die de vennootschap heeft gesloten met de andere aandeelhouders
van Unik BV.
Vervreemding van activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Bijzondere waardevermindering financiële activa
Vorderingen worden op iedere balansdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen
bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een vordering wordt
geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzigingen
zijn dat er na de eerste opname van de vordering zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die
een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van die vordering
en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzigingen dat
vorderingen onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van
betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de
stichting toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting anders niet zou hebben overwogen
en aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een vordering wordt berekend als het
verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen,
gedisconteerd tegen de effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de
resultatenrekening.
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Financiële instrumenten
In de jaarrekening van Dichterbij zijn de volgende categorieën van financiële instrumenten
opgenomen: financiële vaste activa, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende
schulden, kortlopende schulden en overlopende passiva. 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 bij de vervolgwaardering niet worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening,
maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de
eerste opname worden de financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd:
- Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingen. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
- Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De
aflossingsverplichtingen voor het komende jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder de kortlopende schulden.
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt
over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting
gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig
netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet
voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die
tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de
biedprijs. De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de
verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende
risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
De reële waarde van derivaten waarbij collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant
maken van de kasstromen aan de hand van de (Eonia) swapcurve, omdat door de uitwisseling het
krediet- en liquiditeitsrisico worden verzacht. De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral
wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant maken van de kasstromen aan de hand van de
relevante swapcurve vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
Onderhanden werk uit hoofde van DBBC’s
Het onderhanden werk uit hoofde van DBBC zorgproducten wordt gewaardeerd tegen
de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen of tegen de
opbrengstwaarde van het DBBC zorgproduct indien deze lager is. De productie van het onderhanden
werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBBC zorgproducten die ultimo
boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk wordt het voorschot dat is ontvangen van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid in mindering gebracht.
Vorderingen en schulden
Verwezen wordt naar de toelichting bij de waarderingsgrondslagen onder de Financiële instrumenten.
Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringsverschillen
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van
financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het
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wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte
vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling
verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kassen, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 1 jaar.
Rekening-courant schulden bij banken worden, indien van toepassing, opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking
staan wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Stichting Dichterbij is ingedeeld in bestemmingsreserves,
bestemmingsfondsen en reserves.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is in te schatten. Voorzieningen worden opgenomen voor op balansdatum:
- bestaande verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te
schatten;
- risico’s ter zake van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te
schatten;
- kosten die in een volgend boekjaar worden gemaakt, mits het maken van de kosten zijn oorsprong
vindt in het boekjaar of in een voorgaand boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling
van lasten over een aantal boekjaren. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen met een langlopend karakter worden gewaardeerd tegen de contante waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Personele voorzieningen worden indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt
geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico’s waarmee bij het schatten van de toekomstige
uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.
Stichting Dichterbij heeft voorzieningen getroffen voor de volgende specifieke situaties:
Reorganisatievoorziening
De voorziening reorganisatiekosten is vanwege het korte termijn karakter van deze post, opgenomen
tegen de nominale waarde. Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een
gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de
gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie
gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van
de reorganisatie of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen
zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke
kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL)
Het persoonsgebonden budget levensfase (PBL) is een beloningsregeling tijdens het dienstverband
waarbij sprake is van een opbouw van rechten. Voor de werkgever ontstaat er derhalve een
verplichting die bestaat uit de gespaarde rechten op later verlof. Binnen de PBL-regeling zijn een
tweetal overgangsregelingen voor met name oudere medewerkers gecreëerd op grond waarvan
toekomstige verplichtingen resulteren. Aangezien de omvang of het moment van afwikkeling van
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deze verplichting onzeker is, worden de opgebouwde rechten opgenomen als voorziening. De
voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij rekening is gehouden met de kans op
voortijdige beëindiging van het dienstverband met de medewerker, de disconteringsvoet (0,32%) en
de salarisstijging.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen heeft betrekking op toekomstige uitkeringen met betrekking
tot jubileumgratificaties en pensioenuitkeringen, zoals opgenomen in de CAO-gehandicaptenzorg.
Dichterbij heeft de voorziening bepaald door rekening te houden met de opbouw gedurende de
resterende diensttijd tot het behalen van het jubileum. De voorziening is gewaardeerd tegen contante
waarde van de toekomstige uitkeringen, rekening houdend met de specifieke inhoud van de regeling
en waarbij de blijfkans van de medewerker is gebaseerd op ervaringscijfers, de disconteringsvoet
(1,5%) en de salarisstijging.
Voorziening verlieslatende contracten
Dichterbij heeft meerdere huurcontracten afgesloten waarbij een negatief verschil ontstaat tussen
de door Dichterbij na de balansdatum te ontvangen prestaties en de door haar na de balansdatum
te verrichten contraprestaties. Voor dit negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de
berekening van de voorziening is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten.
Voorziening nabetaling ORT inzake vakantiedagen
De voorziening ORT inzake vakantiedagen is gebaseerd op de rekenwijze conform de CAO (20172019). Het deel dat per ultimo boekjaar op de balans staat heeft betrekking op de rechten van exwerknemers.
Voorziening assurantie eigen risico
De voorziening assurantie e.r. is gebaseerd op het maximale risico waartoe Dichterbij mogelijk
aangesproken kan worden inzake de lopende (letsel)schadegevallen (opgave verzekeraar).
Voorziening langdurig zieken
Voor medewerkers die per balansdatum langer dan 6 maanden ziek zijn en waarvan een reële
verwachting is dat betrokkenen uitstromen naar WIA of WAO, worden de verplichtingen voor de
komende 1,5 jaar voorzien, waarbij de verplichtingen van het eerste halfjaar van 100% en van laatste
jaar voor 70% worden meegenomen. In de berekening is rekening gehouden met een herstelkans
en met verschuldigde transitievergoedingen. Er is geen disconteringsvoet gehanteerd omdat de
voorziening in 2018/2019 zal aflopen wat er derhalve toe leidt dat het contant maken geen materieel
effect heeft op de hoogte van de voorziening.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één
jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van
de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

11.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog
moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze
kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten
zijn verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit. De beloning van het personeel wordt als last in de resultatenrekening
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover niet uitbetaald,
als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloning overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er sprake
zal zijn van terugbetaling door het personeel of verrekening met toekomstige betalingen door de
stichting.
Voor de beloning met opbouw van rechten, sabbatical leave, meeruren e.d. worden de verwachte
lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Op balansdatum wordt hiertoe
een verplichting opgenomen. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten voorzien
en direct ten laste van het onderhavige boekjaar gebracht. Voor op balansdatum bestaande
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslag vergoedingen)
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste
schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband wordt gewaardeerd tegen contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De
disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt geeft de actuele marktrente
weer, zijnde de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties / het rendement op
staatsleningen. Hierin zijn de risico’s waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds
rekening is gehouden, niet betrokken.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van
het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt
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als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een
ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de
ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het
hoofd Voorzieningen.
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als
de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt
waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen.
Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Pensioenen
Stichting Dichterbij 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 Dichterbij. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van
haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Dichterbij betaalt
hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen)
dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook
een nieuwe berekening van de dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is het
gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de
dekkingsgraad minder sterk schommelen. De beleidsdekkingsgraad per balansdatum bedroeg 98,6%
(2016: 90,1%). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht
volgens het herstelplan binnen 9 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.
Dichterbij 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. Dichterbij heeft
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden
betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in
het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel
van Dichterbij in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de
groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Dichterbij en de
deelnemingen, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden
vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat
van Dichterbij.
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra
er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en zal worden voldaan aan de daaraan
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verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch
als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten
worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Leasing
Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het
leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als
een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de
leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische
vorm.
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet
geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een
overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode.
Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te
verkrijgen voordelen.

11.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en
zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden
omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in de verworven
groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn van de aankoopprijs in aftrek gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet
in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde-hedges
of kasstroom-hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte
balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt
toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de
hedge accounting is beëindigd.

11.4.5 Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normkader
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

11.4.6 Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken
tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum
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worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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11.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Kosten van ontwikkeling
Totaal materiële vaste activa

31-Dec-17

31-Dec-16

2.525.550

2.020.549

2.525.550

2.020.549

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

2.020.549

1.149.957

Bij: investeringen

1.128.376

1.161.556

Af: afschrijvingen

623.375

290.964

2.525.550

2.020.549

Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
De kosten van ontwikkeling in 2017 betreffen investeringen in automatisering (aanvullend op de per
januari 2017 in gebruik genomen Afas/Ayton-applicaties) ad € 0,9 miljoen en investeringen telefonie
ad € 0,2 miljoen.
Zowel het telefonie als het AFAS/Ayton pakket kennen een belangrijke bedrijfsspecifieke
implementatie component en zullen voor meerdere jaren worden gebruikt door een groot aantal
gebruikers. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven.
Voor een specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 11.6.
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ACTIVA
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-Dec-17

31-Dec-16

Bedrijfsgebouwen en terreinen

87.647.195

91.721.010

Machines en installaties

25.903.205

27.814.136

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve
uitrusting

8.432.948

9.294.769

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruit
betalingen op materiële vaste activa

7.003.489

1.803.663

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

3.286.190

4.281.834

132.273.027

134.915.412

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
2017

2016

134.915.412

139.176.118

Bij: investeringen

8.016.565

6.904.938

Af: afschrijvingen

8.883.966

9.347.646

288.798

427.102

1.486.186

1.390.896

132.273.027

134.915.412

Boekwaarde per 1 januari

Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Dichterbij beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge
artikel 6 van de Wlz. Voor dit vastgoed zijn met ingang van 2012 de bekostigingsregels ingrijpend
gewijzigd. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen
door bekostiging op basis van integrale tarieven. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot
en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging
in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming
van de langdurige zorg, is ook in 2017 -overeenkomstig RJ 121- getoetst of er een aanwijzing is of de
boekwaarde mogelijk niet kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. De kasstroom
genererende eenheid is bepaald op het niveau van de resultaatverantwoordelijke eenheid (regio’s van
Dichterbij). Deze beoordeling heeft met name geleid tot een afwaardering van de boekwaarde van
buiten gebruik te stellen panden ad € 0,3 miljoen.
De investeringen in 2017 betreffen vooral de uitgaven t.b.v. aanpassen diverse woonlocaties en
plaatsen woonunits terrein Oostrum € 1,2 miljoen, de renovatie EPG-woningen € 1,9 miljoen en
tijdelijke woonruimte de Baersdonck ad € 1,2 miljoen, dagbesteding de Heikant € 0,6 miljoen en de
investeringen in inventaris/automatisering ad € 1,4 miljoen.
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep verwijzen
we naar het mutatieoverzicht onder 11.7.
Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 16,1 miljoen aan vaste activa
opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch eigendom heeft.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 11.9.
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 77,2 miljoen als onderpand voor schulden
aan kredietinstellingen, waarvan € 47,1 miljoen als garantie voor leningen die zijn geborgd via het
Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). De zorginstelling heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande
toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te
vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft de zorginstelling zich
verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te verstrekken op
onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-Dec-17

31-Dec-16

906.366

831.260

0

0

1.815.000

2.513.308

2.721.366

3.344.568

2017

2016

3.344.568

5.799.143

0

0

438.659

373.856

0

931.705

Bij: Mutatie kortlopend deel vorderingen

172.498

47.495

Af: Afboeking deelnemingswaarde zeggenschapsbelangen

363.553

0

0

2.236.924

488.762

273.667

0

1.297.040

Af: Afboeking kapitaalbelang Quli U.A.

227.541

0

Af: Afboeking oninbaar

154.503

0

2.721.366

3.344.568

Deelnemingen
Vordering op grond van compensatieregeling
Overige vorderingen
Totaal financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Bij: Kapitaalstortingen
Bij: Resultaat deelnemingen
Bij: Verstrekte leningen

Af: Afschrijvingen compensatieregeling
Af: Aflossing vorderingen overgangsregeling
Af: Ontvangen aflossingen leningen

Boekwaarde per 31 december
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Toelichting:
Vorderingen op grond van de compensatieregeling
Als gevolg van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en daarmee
samenhangend de geleidelijke afschaffing van de nacalculatie, is de vergoeding van de
kapitaallasten in grote mate afhankelijk van de bezetting. Om het hierdoor mogelijk optredende
boekwaardeprobleem in redelijke mate op te lossen is in 2011 in het kader van de zogenaamde
compensatieregeling een goedkeuring ontvangen ter grootte van € 14,8 miljoen ter dekking van de
kapitaallasten van buiten gebruik gestelde gebouwen met resterende boekwaarde, kosten voor het
verwijderen van asbest, sloopkosten en oude plankosten. Dit bedrag kan daardoor versneld worden
afgeschreven tot en met 2017 en wordt volledig vergoed. Het bedrag wordt aangepast ingeval
van verkoop van binnen de compensatieregeling opgenomen panden (in 2017 heeft geen verkoop
plaatsgevonden). De vordering (inclusief het korte termijn deel ad € 2,2 miljoen welke ultimo 2016
was opgenomen onder de kortlopende vorderingen) is ultimo 2017 geheel ontvangen.
Daarnaast worden hier opgenomen de via de zogenaamde overgangsregeling nog te ontvangen
vergoedingen (eveneens tot en met 2017) voor de gesloopte eigendoms- en huurpanden en de
beleidsregel “overschot budgettair bouwen”. De vordering (inclusief het korte termijn deel welke
ultimo 2016 was opgenomen onder de kortlopende vorderingen) is ultimo 2017 geheel ontvangen.

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen de volgende uitstaande leningen:
- SSZD: Dichterbij en ZZG zijn voor de realisatie van de woonzorgboerderij “De Hagert” in Wijchen een
samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van een stichting. Aan deze Stichting Samenwerking
ZZG-Dichterbij (SSZD) is in 2006 een lening verstrekt ter financiering van de investeringskosten ad
€ 4,5 miljoen. De uitstaande lening (looptijd 20 jaar, rente ingaande 2017: 2%) bedraagt ultimo 2017
nog € 2,0 miljoen. De vordering uit hoofde van de aflossingsverplichting in 2018 ad € 225.000 is
onder de kortlopende vorderingen verantwoord.
- Bekkerie: aan de Bekkerie is in 2011 een startkapitaal verstrekt ad EUR 20.000. Dit kapitaal is in
2017 omgezet in een lening met een looptijd van 8 jaar en een rentepercentage van 4%.
De aan Coöperatieve Quli U.A. verstrekte lening ter financiering van de ontwikkeling van het on-line
zorgportaal (ultimo 2016 € 338.000) is deels omgezet in een kapitaalbelang. De restant-lening ad
€ 110.000 is afgewaardeerd naar nihil, vanwege het negatieve eigen vermogen van Quli U.A. De aan
Unik verstrekte lening (ultimo 2016 € 261.000) is in 2017 door Unik geheel afgelost.
Kapitaal- en zeggenschapsbelangen
Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Belang

Unik B.V.

B.V.

Gennep

Kapitaalbelang

Quli U.A.

Coöperatieve ver. U.A.

Diemen

Kapitaalbelang

IntVizier

Stichting

Heijen

Zeggenschapsbelang

SGLVG De Borg

Stichting

Den Dolder

Zeggenschapsbelang

SSZD

Stichting

Uden

Zeggenschapsbelang

Bekkerie

Stichting

Venlo

Zeggenschapsbelang

De deelnemingswaarde van de organisaties waarin Dichterbij een zeggenschapsbelang heeft, maar
geen kapitaalbelang, zijn afgewaardeerd naar nihil (afwaardering € 364.000). De deelnemingswaarde
stijgt met name als gevolg van het verwachte resultaat van Unik over 2017. De deelnemingswaarde
van Quli wordt op nihil gewaardeerd vanwege het negatieve vermogen ultimo 2017.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 11.8.
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Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm
en woonplaats
rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft
kapitaal

ZeggenEigen Resultaat
schaps-be- vermogen
lang (in %)

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Unik B.V., Gennep

Zorg Wmo/
Jeugdwet

114.158

51%

1.776.792

906.366

227.541

20%

-850.331

0

Belangen met een negatief eigen vermogen:		
Quli U.A., Renkum

Cliëntenplatform

906.366
Toelichting:
Quli U.A. heeft een aanzienlijk negatief eigen vermogen. Op grond van statutaire bepalingen (artikel
10) kan er echter geen sprake zijn van een eventuele bijstortingsverplichting en hoeft ter zake geen
voorziening te worden gevormd. In meerjarenperspectief wordt een positief resultaat verwacht. Het
gepresenteerde vermogen is het saldo ultimo 2016.
In 2015 is, mede door Quli U.A., Quli B.V. opgericht en heeft 45% van de aandelen van Quli B.V.
verkregen. Daarbij heeft de coöporatie haar bezittingen ingebracht. Quli B.V. heeft ultimo 2016 een
negatief exploitatieresultaat ad € 255.000 en een positief eigen vermogen ad € 1.155.920.
De deelnemingswaarde van Unik B.V. is gebaseerd op het verwachte resultaat 2017
ACTIVA
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBBC’s / DBBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:
31-dec-2017

31-dec 2016

Onderhanden werk DBBC's / DBBC-zorgproducten

1.696.440

1.589.102

Af: ontvangen voorschotten

1.696.440

1.589.102

Af: voorziening onderhanden werk

0

0

Totaal onderhanden werk

0

0

De specificatie per categorie DBBC’s / DBBC-zorgproducten is als volgt weer te geven:

Stroom DBBC’s / DBBCzorgproducten

Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst

Af:
verwerkte
verliezen

Af:
ontvangen
voorschotten

Saldo per
31-dec-17

Onderhanden werk DBBC OFZ
ambulant of klinisch

1.696.440

0

1.696.440

0

Totaal (onderhanden werk)

1.696.440

0

1.696.440

0

Toelichting:
Er heeft geen afwaardering op het onderhanden werk DBBC’s plaatsgevonden in 2017. Op het
onderhanden werk is het permanent verkregen voorschot ad € 2,5 miljoen van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid in mindering gebracht. Het onderhanden werk wordt op nihil gewaardeerd. Het
restant van het voorschot wordt verrekend met de afgesloten nog niet gefactureerde DBBC’s en
overige vorderingen en schulden met Justitie.
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ACTIVA
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van
financieringsoverschot Wlz
WLZ
2014

2015

2016

2017

totaal

-51.698

97.016

-1.662.688

0

-1.617.370

Budget boekjaar

0

0

0

202.575.093

202.575.093

Correcties voorgaande jaren

0

0

1.405.416

0

1.405.416

Betalingen/ontvangsten

0

0

257.272

Subtotaal mutatie
boekjaar

0

0

1.662.688

2.037.147

3.699.835

-51.698

97.016

0

2.037.147

2.082.465

c.

c.

c.

a.

Saldo per 1 januari

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling WLZ
(per erkenning):

-200.537.946 -200.280.674

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
31-Dec-17

31-Dec-16

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2.134.163

0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

-51.698

-1.617.370

2.082.465

1.617.370

2017

2016

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

202.575.093

194.496.402

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

200.537.946

196.159.090

2.037.147

-1.662.688

Waarvan gepresenteerd als:

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Totaal financieringsverschil
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ACTIVA
6. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
31- dec-2017

31- dec-2016

828.671

816.241

0

0

Overige vorderingen

457.090

3.244.960

Vooruitbetaalde bedragen

273.012

1.349.158

Nog te ontvangen bedragen

2.569.978

1.185.231

Vordering deelnemingen

1.651.476

3.014.829

5.780.227

9.610.419

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBBC's OFZ

Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 193.000 (2016: € 186.000).
In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 75.000 (2016: € 28.000) met een resterende
looptijd langer dan 1 jaar.
Onder de overige vorderingen zijn de in 2018 te ontvangen aflossingen op de uitstaande leningen
ad € 228.000 (ultimo 2016: € 2,8 miljoen) opgenomen. De daling wordt veroorzaakt door de
algehele aflossing in 2017 van de langlopende vorderingen uit hoofde van de compensatie- en
overgangsregeling.
De vooruitbetaalde bedragen worden beinvloed door de overgang naar een nieuw financieel systeem
in 2017 waardoor geen intracomptabele verplichtingen meer worden vastgelegd. Onder de nog te
ontvangen bedragen is de afrekening 2017 met De Rooyse Wissel opgenomen ad € 0,6 miljoen.
PASSIVA
7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen
Totaal liquide middelen

31- dec-2017

31- dec-2016

22.269.470

21.647.863

93.976

96.561

22.363.446

21.744.424

Toelichting:
De liquide middelen betreffen de banksaldi en de uitstaande kassen welke direct opeisbaar zijn.
De ontwikkeling van de liquide middelen wordt verklaard aan de hand van het kasstroomoverzicht
waarnaar wordt verwezen.
Ultimo 2017 heeft Dichterbij een kredietfaciliteit tot een bedrag van € 18,5 miljoen. De
kredietovereenkomst is per 1-10-2016 omgezet naar een gecommitteerde faciliteit met een looptijd
van 2 jaar. Dichterbij dient te voldoen aan de volgende financiële convenanten:
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- een solvabiliteitsratio groter dan 20%;
- een positief netto-operationeel jaarresultaat.
Tot zekerheid voor alle betalingen die de kredietgever te vorderen heeft (zoals uit hoofde van met
name verstrekte geldleningen en verleende kredieten) heeft Dichterbij een hypotheek verleend
tot een bedrag van € 27,4 miljoen (te vermeerderen met renten, boeten en kosten) op een aantal
specifiek benoemde onroerende goederen.
PASSIVA
8. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31- dec-2017

31- dec-2016

58.113.165

55.881.279

1.676.476

884.268

59.789.641

56.765.547

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
1-jan-2017

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2017

Huisvesting

6.255.015

92.843

0

6.347.858

Kennisontwikkeling

1.000.000

0

0

1.000.000

Reserve aanvaardbare kosten

48.626.264

2.559.610

-420.567

50.765.307

Totaal bestemmingsfondsen

55.881.279

2.652.453

-420.567

58.113.165

Saldo per
1-jan-2017

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-2017

884.268

371.641

420.567

1.676.476

884.268

371.641

420.567

1.676.476

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsfonds:

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

Algemene reserves:
Algemene reserves
Totaal algemene
en overige reserves

Toelichting:
In de bestemmingsreserve huisvesting worden de resultaten verantwoord die worden behaald als
gevolg van de verkoop van (kleinschalige) woningen en gebouwen. In 2017 zijn onroerende zaken
verkocht, waarbij per saldo een boekwinst is gerealiseerd van € 246.000. De boekwinsten kunnen
worden aangewend voor extra afschrijvingen op de boekwaarde van andere (goedgekeurde)
investeringen. In 2017 zijn de boekwaarden van investeringen in huurpanden waarvan de
huurovereenkomst is opgezegd ad €153.000 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Er zijn
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door derden geen (verdere) voorwaarden gesteld.
De bestemmingsreserve Kennisontwikkeling is gevormd ter dekking van een aantal projecten die
gericht zijn op onderzoek en kennisontwikkeling met name via samenwerking met universiteiten en
hogescholen, en het (doen) uitvoeren van promotie-onderzoeken.
De resultaten van de deelneming Unik B.V. worden via de resultaatbestemming aan de algemene
reserve gedoteerd. De overige mutaties betreffen de overheveling van de resultaten van de
deelneming Unik B.V. tot en met 2016.
PASSIVA
9. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
1-jan-2017

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo per
31-dec-2017

195.690

0

111.857

73.249

10.584

Voorziening uitgestelde
beloningen

3.281.509

347.534

312.460

330.039

2.986.544

Voorziening PBL

6.406.000

1.300.426

857.480

640.946

6.208.000

Voorziening verlieslatende
contracten

164.742

65.000

141.996

22.746

65.000

Voorziening nabetaling
ORT inzake vakantiedagen

2.479.064

0

1.829.935

300.146

348.983

Voorziening assurantie e.r.

0

226.670

0

0

226.670

Voorziening langdurig
zieken

0

1.595.403

0

0

1.595.403

12.527.005

3.535.033

3.253.728

1.367.126

11.441.184

Reorganisatievoorziening

Totaal voorzieningen

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)

3.088.988

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

8.352.196

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

3.063.503

Toelichting per categorie voorziening:

Reorganisatievoorziening
De gereserveerde middelen betreffen de (restant) geschatte kosten van afwikkeling van de overgang
van onderneming van een onderdeel van Dichterbij ad € 11.000.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening voor uitgestelde beloningen wordt gevormd ter dekking van de uitkeringen conform
de CAO gehandicaptenzorg in het kader van een (12 ½-, 25- of 40-jarig) jubileum en pensionering
of vervroegde uitdiensttreding. De voorziening bedraagt ultimo 2017 € 3,0 miljoen en is gebaseerd
op de toekomstige uitkeringen tijdens het dienstverband van de medewerkers, waarbij rekening is
gehouden met het verwachte verloop in het medewerkers-bestand. Bij de berekening is uitgegaan van
een gemiddelde jaarlijkse salariskostenstijging van 1,8% en een disconteringsvoet van 1,5% (in 2016
respectievelijk 1,8% en 1,5%).
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Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)
In de CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een Persoonlijk
Budget Levensfase voor met name oudere medewerkers. In de voorziening is rekening gehouden
met de volledige afdekking van de afspraken uit het zogenaamde overgangsrecht voor de (per 1
januari 2010) 45-49-jarige en de 50- t/m 54-jarige medewerkers. Bij de berekening is uitgegaan van
een gemiddelde jaarlijkse salariskostenstijging van 1,8% en een disconteringsvoet van 0,3% (in 2016
respectievelijk 1,8% en 0,3%). De voorziening is berekend op een bedrag van € 6,2 miljoen.
Voorziening verlieslatende contracten
Gebaseerd op het strategisch vastgoedbeleid is vastgesteld dat voor een gehuurde locatie geen
rendabele exploitatie mogelijk is. Dit pand wordt buiten gebruik gesteld. De daarmee samenhangende
kosten worden opgenomen in de voorziening verlieslatende contracten.
Voorziening nabetaling ORT inzake vakantiedagen
In lijn met het advies vanuit VGN en de beleidslijn vanuit Coziek is een voorziening gevormd voor een
nabetaling van ORT over vakantiedagen. Voor de voorziening is de rekenwijze conform de CAO 20172019 gehanteerd. In 2017 zijn de rechten van de in dienst zijnde werknemers uitbetaald. Ultimo 2017
zijn met name de rechten van ex-medewerkers voorzien.
Voorziening assurantie eigen risico
De voorziening dient ter dekking van een (gedeelte van een) verzekerbaar risico dat niet bij een
verzekeraar is ondergebracht, in casu het eigen risico waarvoor Dichterbij kan worden aangesproken
ingeval van uitkeringen van letselschade door de verzekeraar. De maximaal mogelijke aansprakelijkheid
bedraagt € 226.670.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode
van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers. Voor medewerkers die per
balansdatum langer dan 6 maanden ziek zijn, worden de verplichtingen voor 1,5 jaar voorzien, waarbij
de verplichtingen van het laatste jaar voor 70% worden meegenomen. In de berekening is rekening
gehouden met een herstelkans en met verschuldigde transitievergoedingen.
PASSIVA
10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken
Totaal langlopende schulden
(nog voor meer dan een jaar)

31-Dec-17

31-Dec-16

52.373.783

56.513.916

52.373.783

56.513.916
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Het verloop is als volgt weer te geven:
2017

2016

60.262.991

63.886.340

9.337.525

0

Bij: afschrijving disagiokosten

0

19.513

Bij: mutatie korte termijn deel schuld

0

-19.513

Af: aflossingen

13.749.075

3.623.349

Stand per 31 december

55.851.441

60.262.991

3.477.658

3.749.075

52.373.783

56.513.916

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

3.477.658

3.749.075

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

52.373.783

56.513.916

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

39.163.258

43.128.354

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht
langlopende schulden (11.9).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:		
De omvang van de leningenportefeuille omvat ultimo 2017 een bedrag van € 55,9 miljoen waarvan
in de loop van 2018 € 3,5 miljoen wordt afgelost. Op de uitstaande leningen worden de geactiveerde
leningskosten (met name disagio) in mindering gebracht. De boekwaarde bedraagt ultimo 2017 €
383.000 (2016: € 403.000).
De leningen van Dichterbij zijn op balansdatum voor een bedrag van € 3,1 miljoen geborgd door het
Ministerie van VWS en voor een bedrag van € 36,2 miljoen bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector
(WfZ).
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. De
gewogen gemiddelde rente op de langlopende schulden bedraagt 2,87 % (2016: 3,51%). De daling
wordt veroorzaakt door de renteherzieningen van de laatste jaren. De reële waarde van de leningen
bedraagt € 59,7 miljoen.
Dichterbij heeft ten behoeve van het WfZ, Rabo en ABN-Amro in 2016 en 2017 hypotheek- en
pandrecht verleend op een aantal specifiek benoemde onroerende goederen tot zekerheid van
(onder meer) alle huidige en in de toekomst verschuldigde rentekosten en aflossingen. Dichterbij
heeft aan het WfZ een eerste recht van hypotheek verleend tot een bedrag van € 44,9 miljoen, aan
de Rabo tot een bedrag van € 27,4 miljoen en aan ABN-Amro tot een bedrag van € 9,8 miljoen.

64 jaardocument 2017

PASSIVA
11. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
31-dec-2017

31-dec-2016

Crediteuren

5.582.305

6.425.335

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende
leningen

3.477.658

3.749.075

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.556.725

5.464.846

191.063

2.659.113

Nog te betalen salarissen

1.620.458

880.609

Vakantiegeld

4.672.982

4.499.057

Vakantiedagen (inclusief PBL)

16.334.709

13.419.741

Verplichtingen deelnemingen

951.396

2.703.697

5.590.672

4.067.356

163.505

342.705

44.141.473

44.211.534

Schulden terzake van pensioenen

Nog te betalen kosten
Schulden aan Justitie
Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
De aflossingsverplichtingen in 2018 van langlopende leningen ad € 3,5 miljoen zijn opgenomen onder
de kortlopende schulden.
De verplichting uit hoofde van vakantiedagen betreffen enerzijds de schulden aan medewerkers
voor de opgebouwde reguliere verlofrechten ultimo 2017 ad € 3,7 miljoen (2016: € 3,0 miljoen) en
anderzijds de PBL-verlofrechten ultimo 2017 ad € 12,6 miljoen (2016: € 10,4 miljoen).
De verplichtingen deelnemingen betreft met name (contractuele) verplichtingen aan Unik. In 2016
waren nog aanzienlijke bedragen uit hoofde van de af te rekenen voorzieningen voor PBL-rechten en
toekomstige uitkeringen en de raming van de kosten van boventalligheid van voormalige medewerkers
van Dichterbij bij Unik opgenomen (per saldo € 2,1 miljoen).
Onder de nog te betalen kosten zijn onder meer opgenomen de te verwachte kosten voor
methodiekontwikkeling (start en aanloopkosten FPA-kliniek) ad € 185.000 (2016: € 223.000), de
per balansdatum verschuldigde rentekosten ad € 1,1 miljoen (2016: € 1,2 miljoen) en de kosten
samenhangend met de beeindiging van een aantal arbeidsovereenkomsten ad € 0,7 miljoen (2016: €
0,5 miljoen).
Onder de kortlopende schulden zijn posten opgenomen met een looptijd van meer dan 1 jaar. Dit gaat
om de vakantiedagen (inclusief PBL en meeruren) voor een bedrag van circa € 15,2 miljoen.
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Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële
instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang
van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een
tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende
verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of
fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin
van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietof marktrisico’s.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij drie
zorgkantoren en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dichterbij loopt kredietrisico over leningen
en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen en liquide
middelen. Dichterbij heeft procedures en richtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij te beperken. Indien er een risico is wordt hiermee rekening gehouden (bijv. voorziening
oninbaarheid debiteuren). Deze wordt in mindering gebracht op het nominaal uitstaande bedrag.
Periodiek beoordelen we de eventuele kredietrisico’s.
Renterisico
Dichterbij mitigeert het renterisico door een goede spreiding van de rente herzieningsdata en
vervaldata van leningen en door een goede matching van de investeringen in de materiële vaste
activa en de portefeuille van leningen/financiering. Ten behoeve van de langlopende leningen zijn
overwegend vaste renten overeengekomen met de financiers. Dichterbij loopt renterisico als gevolg
van volatiliteit van variabel rentende leningen en als gevolg van herfinanciering van vastrentende
leningen.
Liquiditeitsrisico en kasstroomrisico
Gezien de omvang van de liquide middelen en bestaande kredietfaciliteiten is het liquiditeitsrisico,
het risico dat Dichterbij over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te
voldoen, beperkt. De financiële ratio’s (zoals de solvabiliteit) zijn zodanig, dat de mogelijkheden om
extra kredietfaciliteiten aan te trekken ruimschoots aanwezig worden geacht. Dichterbij bewaakt de
liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe
dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen
te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten
beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan of is
belangrijk hoger voor de langlopende leningen door de lage rentestanden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de
gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De
effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen
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verplichtingen opgenomen in de balans. Ook inzake het eventueel vergoed krijgen van overproductie
bestaat onzekerheid en deze is derhalve niet als opbrengst verantwoord.

Investeringverplichtingen
Ultimo 2017 is ten behoeve van de uitvoering van bouwprojecten voor circa € 476.000 aan
goedgekeurde (investerings-) verplichtingen aangegaan die niet als zodanig uit de balans blijken.
Voor de voormalige instellingsterreinen dienen nog ingeschatte sloopwerkzaamheden uitgevoerd
te worden ter grootte van circa € 750.000 welke worden gedekt uit de verwachte toekomstige
opbrengsten uit de verkoop van de gronden van deze instellingsterreinen.
Deelname WfZ
Dichterbij is deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De deelnemers zijn conform
de regels van het WfZ gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van het
WfZ minder bedraagt dan het garantieniveau. Het obligo is maximaal 3% van de schuldrest van de
geborgde leningen en bedraagt € 1,1 miljoen.
Convenantafspraken
Er is sprake van een aantal convenantafspraken met de banken ABN-Amro en Rabobank. Deze
betreffen:
- Rabobank: een solvabiliteitsratio ultimo van het boekjaar groter dan 20% en een positief netto
operationeel resultaat;
- ABN-Amro: een garantievermogen ultimo van het boekjaar groter dan 20%.
De afspraken worden ultimo 2017 gehaald.
Dichterbij heeft een hypotheek verleend van maximaal € 4,5 miljoen op een perceel in eigendom ten
behoeve van een derde partij.

Huur- en leaseverplichtingen
Dichterbij huurt een aantal in gebruik zijnde onroerende goederen. De huurcontracten
hebben verschillende looptijden variërend van 1 tot 14 jaar. In onderstaand overzicht zijn de
huurverplichtingen voor deze jaren opgenomen. De huurverplichtingen zijn zonder een jaarlijkse
indexering opgenomen.
Stichting Dichterbij heeft verschillende leasecontracten afgesloten voor vervoermiddelen. Per
jaareinde bedraagt de verplichting per saldo € 945.769, hetgeen uitgesplitst kan worden als volgt:
- <1 jaar: € 413.680
- 1-5 jaar: € 514.339
- >5 jaar: € 17.750
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Specificatie huurverplichtingen per jaar (afgerond op € 1.000)
Jaar

Bedrag

2018

7.608

2019

4.483

2020

4.145

2021

3.796

2022

3.474

2023

3.033

2024

2.375

2025

1.632

2026

1.172

2027

634

2028

363

2029

224

2030

224

2031

110

Totaal

33.273

Op basis van contractuele bepalingen vrijwaart Dichterbij Unik voor alle verplichtingen, kosten en
schade die verband houden met de aan Unik overgedragen zorg- en dienstverlening (“inbreng
onderneming”) met betrekking tot de periode vóór 1 juli 2015 (de inbrengdatum van de
onderneming).
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11.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa
Kosten
oprichting en
uitgifte van
aandelen

Kosten van
ontwikkeling

Kosten van
concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele
eigendom

Stand per 1 januari 2017

v

3

3

3

3

3

- aanschafwaarde

0

2.367.644

0

0

0

2.367.644

- cumulatieve afschrijvingen

0

347.095

0

0

0

347.095

Boekwaarde per 1 januari 2017

0

2.020.549

0

0

0

2.020.549

- investeringen

0

1.128.376

0

0

0

1.128.376

- afschrijvingen

0

623.375

0

0

0

623.375

- bijzondere waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

- terugname bijz. waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

.aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

per saldo

0

0

0

0

0

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

505.001

0

0

0

505.001

- aanschafwaarde

0

3.496.020

0

0

0

3.496.020

- cumulatieve afschrijvingen

0

970.470

0

0

0

970.470

Boekwaarde per 31 december 2017

0

2.525.550

0

0

0

2.525.550

nvt

20,0%

nvt

nvt

nvt

Kosten van
goodwill die
van derden is
verkregen

Vooruitbetalingen op
immateriële
activa

Totaal

Mutaties in het boekjaar

- terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen

Stand per 31 december 2017

Afschrijvingspercentage
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11.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa

Totaal

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting

3

3

3

3

3

3

127.821.022

50.590.874

25.185.224

1.803.663

4.281.834

209.682.617

678.027

-678.027

0

0

0

0

36.778.039

22.098.711

15.890.455

0

0

74.767.205

91.721.010

27.814.136

9.294.769

1.803.663

4.281.834

134.915.412

41.097

36.486

1.337.196

6.601.786

0

8.016.565

701.018

522.664

178.278

-1.401.960

0

0

-678.027

678.027

0

0

0

0

3.578.446

2.941.765

2.363.755

0

0

8.883.966

125.917

162.881

0

0

0

288.798

.aanschafwaarde

0

0

5.237.757

0

0

5.237.757

.cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

.cumulatieve afschrijvingen

0

0

5.237.757

0

0

5.237.757

899.244

93.281

13.540

0

995.644

2.001.709

0

0

0

0

0

0

465.704

49.819

0

0

0

515.523

-4.073.815

-1.910.931

-861.821

5.199.826

-995.644

-2.642.385

127.537.976

50.893.862

21.449.401

7.003.489

3.286.190

210.170.918

0

0

0

0

0

0

39.890.781

24.990.657

13.016.453

0

0

77.897.891

87.647.195

25.903.205

8.432.948

7.003.489

3.286.190

132.273.027

0-3,33%

5-10%

10-33,3%

nvt

nvt

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2017
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- interne overhevelingen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2017

Afschrijvingspercentage
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11.8 Mutatieoverzicht financiële vaste activa

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen

Overige
deelnemingen

Vorderingen
op
groepsmaatschappijen

3

3

3

Boekwaarde per 1 januari 2017

0

831.260

Bij: Kapitaalstortingen

0

Bij: Resultaat deelnemingen

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

Overige
effecten

Vordering op
grond van
overgangsregeling

Overige
vorderingen

Totaal

3

3

3

3

3

0

0

0

0

2.513.308

3.344.568

227.541

0

0

0

0

-227.541

0

0

438.659

0

0

0

0

0

438.659

Bij: Verstrekte leningen

0

0

0

0

0

0

0

0

Bij: Mutatie KT-deel vorderingen

0

0

0

0

0

0

172.498

172.498

Af: Afboeking deelnemingswaarde
zeggenschapsbelangen

0

363.553

0

0

0

0

0

363.553

Af: Afschrijving compensatieregeling

0

0

0

0

0

0

0

0

Af: Aflossing vorderingen overgangsregeling

0

0

0

0

0

0

488.762

488.762

Af: Afboeking kapitaalbelang Quli U.A.

0

227.541

0

0

0

0

0

227.541

Af: Afboeking oninbaar

0

0

0

0

0

0

154.503

154.503

Boekwaarde per 31 december 2017

0

906.366

0

0

0

0

1.815.000

2.721.366

591.094

0

0

0

0

643.265

1.234.359

Som waardeverminderingen
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11.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Afsluitdatum

Totale
loopHoofdsom
tijd

Soort
lening

Werkelijke
rente

Restschuld
31 december
2016

Nieuwe
lening in
2017

Aflossing in
2017

Restschuld
31 december
2017

Restschuld
over 5 jaar

Resterende
looptijd in
jaren eind
2017

Aflossingswijze

Aflossing
2018

Gestelde
zekerheden

RABO

1-dec.-96

4.537.802

30

nvt

1,75%

907.560

0

113.445

794.115

226.890

7

overige

113.445

Hyp

BNG

3-apr.-90

5.139.061

40

nvt

3,54%

2.398.228

0

171.302

2.226.926

1.370.416

13

overige

171.302

VWS

MN

3-apr.-91

395.021

40

nvt

5,80%

148.133

0

9.876

138.257

88.877

14

overige

9.876

VWS

NWB

16-feb.-87

986.972

30

nvt

7,00%

271.417

0

271.417

0

0

0

overige

0

VWS

ABN-AMRO

1-nov.-93

3.176.462

30

nvt

5,10%

741.174

0

105.882

635.292

105.882

6

overige

105.882

Hyp

ABN-AMRO

1-dec.-94

4.537.802

30

nvt

1,99%

1.210.081

0

151.260

1.058.821

302.521

7

overige

151.260

Hyp

7-jan.-03 10.000.000

NWB

30

nvt

4,69%

5.666.667

0

333.333

5.333.334

3.666.669

16

overige

333.333

WfZ

30-jul.-03

634.725

30

nvt

5,27%

359.678

0

21.158

338.520

232.730

16

overige

21.158

VWS

ABN-AMRO

15-dec.-03

2.625.400

15

nvt

4,90%

350.053

0

175.027

175.026

0

1

overige

175.027

Hyp

BNG

15-dec.-95

726.971

40

nvt

1,56%

476.291

0

25.068

451.223

325.883

18

overige

25.068

VWS

RABO

30-sep.-05

BNG

450.000

20

nvt

var

196.875

0

22.500

174.375

61.875

8

overige

22.500

Hyp

RABO

9-feb.-07 10.000.000

30

nvt

3,25%

7.000.000

0

333.333

6.666.667

5.000.002

20

overige

333.333

WfZ

NWB

2-nov.-07 15.000.000

30

nvt

4,69%

10.500.000

0

10.500.000

0

0,00

20

overige

0

WfZ

NWB

2-nov.-17

9.337.525

19

nvt

1,37%

0

9.337.525

0

9.337.525

6.837.525

19

overige

500.000

WfZ

ABN-AMRO

1-mrt.-08 10.000.000

30

nvt

3,69%

7.333.334

0

333.333

7.000.001

5.333.336

21

overige

333.333

Hyp

RABO

31-okt.-08 10.000.000

30

nvt

var

7.333.333

0

333.333

7.000.000

5.333.335

21

overige

333.333

Hyp

NWB

30-mrt.-11

8.773.084

20

nvt

3,78%

6.579.814

0

438.654

6.141.160

3.947.889

14

overige

438.654

WfZ

NWB

31-jan.-12

6.491.666

25

nvt

3,20%

5.452.999

0

259.667

5.193.332

3.894.997

20

overige

259.667

WfZ

NWB

17-nov.-15

3.910.000

23

nvt

1,56%

3.740.000

0

170.000

3.570.000

2.720.000

21

overige

170.000

WfZ

nvt

-585.382

30

nvt

nvt

-402.646

0

-19.513

-383.133

-285.568

20

overige

-19.513

nvt

60.262.991

9.337.525

Geact.
leningsk.
Totaal

13.749.075 55.851.441 39.163.258

Korte termijn deel

3.749.075

3.477.658

Lange termijn deel

56.513.916

52.373.784
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3.477.658

11.10 Toelichting op de resultatenrekening
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:
2017

2016

203.980.509

194.496.402

Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid (forensische zorg; exclusief subsidies)

5.407.310

4.849.960

Overige zorgprestaties

6.365.090

7.851.888

215.752.909

207.198.250

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

Totaal

Toelichting:
De gebudgetteerde zorgopbrengsten van Dichterbij zijn opgebouwd uit een tweetal componenten:
het wettelijk budget voor WLZ-zorg (inclusief de subsidie van Zorginstituut Nederland) en het budget
Forensische Zorg. De totale opbrengsten stijgen met circa € 10 miljoen.
Omzet WLZ-zorg: de middelen voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking
worden toegekend op basis van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en op
basis van de werkelijke gerealiseerde zorgvolume tegen afgesproken prijzen. Dit zorgvolume is
nacalculeerbaar hetgeen betekent dat in het geval minder zorg wordt geleverd dan overeengekomen,
er ook minder budget wordt ontvangen. Eventuele extra (boven de afspraken) geleverde zorg
wordt echter niet vertaald in een toename van het budget. Het wettelijk budget WLZ is in 2017 met
€ 9,4 miljoen gestegen ten opzichte van 2016, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door een
verhoogd (gecontracteerd) zorgvolume inclusief zorgverzwaring (€ 5,6 miljoen), en de stijging van
de tarieven ten opzichte van 2016 gemiddeld met 1,25% (€ 2,4 miljoen). Tevens is in 2017 alsnog de
overproductie 2016 toegekend, resulterend in een extra vergoeding ad € 1,4 miljoen.
Omzet Forensische Zorg: met het Ministerie van J&V is een afspraak overeengekomen voor het
leveren van forensische zorg aan cliënten met een strafrechtelijke titel. De omzet 2017 is met € 0,6
miljoen toegenomen ten opzichte van 2016.
De daling van de omzet bij de overige zorgprestaties wordt met name veroorzaakt door de daling van
de dienstverlening aan Unik (€ 0,9 miljoen).
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BATEN
13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies
Totaal

2017

2016

1.152.060

1.094.695

609.728

379.553

1.761.788

1.474.248

Toelichting:
De stijging van de opbrengsten uit subsidies ten opzichte van 2016 wordt vooral veroorzaakt door
subsidie De Baersdonk (€ 145.000) een hogere toerekening aan de sectorplan-middelen ad € 99.000.
14. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2017

2016

Opbrengsten dagbesteding

577.966

325.997

Detacheringsopbrengsten

875.974

1.329.499

1.133.841

1.504.584

402.730

488.359

1.284.833

960.425

4.275.344

4.608.864

Verhuur onroerend goed
Opbrengsten voorgaande jaren
Overige opbrengsten
Totaal

Toelichting:
De daling van de overige bedrijfsopbrengsten wordt voor € 0,4 miljoen veroorzaakt door een daling
van de verhuuropbrengsten (met name als gevolg van het wegvallen van de huuropbrengsten In
‘t Vizier (werkzaamheden In ‘t Vizier m.i.v. 2017 overgenomen door Dichterbij) en een daling van
de opbrengst verhuur leegstaande panden aan derden (o.a. als gevolg van verkoop leegstaande
panden). Daarnaast dalen de detacheringsopbrengsten met € 0,5 miljoen en nemen de opbrengsten
dagbesteding met € 0,25 miljoen en overige toe met € 0,3 miljoen. In de overige opbrengsten is een
bedrag ad € 246.000 opgenomen inzake boekwinsten uit verkoop van onroerende goederen.
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LASTEN
15. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2017

2016

101.024.051

99.201.485

Sociale lasten

19.746.552

18.742.929

Pensioenpremies

10.979.824

10.744.126

5.192.034

5.515.684

136.942.461

134.204.224

7.113.059

4.768.447

144.055.520

138.972.671

Lonen en salarissen

Overige personeelskosten

Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden:

Zorg
Ondersteuning
Gemiddeld aantal personeelsleden
op basis van full-time eenheden

2017

2016

2.355

2.361

197

182

2.552

2.543

Toelichting:
De totale personeelskosten zijn € 5,1 miljoen hoger dan in 2016. Dit wordt vooral veroorzaakt:
- toename van de kosten van personeel niet in loondienst met € 2,3 miljoen;
- de toename van de reserveringen (dotaties personeelsgerelateerde voorzieningen en kortlopende
PBL en meeruren) met € 1,9 miljoen;
- de stijging van loonkosten agv fte-ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen (periodieken e.d.) en
cao-maatregelen.
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LASTEN
16. Afschrijvingen op vaste activa
De specificatie is als volgt:
2017

2016

623.375

290.964

- materiële vaste activa

8.883.966

9.347.646

- financiële vaste activa

2.428.409

2.510.591

11.935.750

12.149.201

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa

Totaal afschrijvingen

Toelichting:
De daling van de afschrijvingskosten van de materiële vaste activa wordt vooral beïnvloed doordat
meerdere activaposten geheel afgeschreven zijn. De stijging van de afschrijvingen op immateriële
vaste activa wordt veroorzaakt door de investeringen in 2016 en 2017. De afschrijvingen financiële
vaste activa hebben betrekking op de compensatieregeling.
Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar het mutatieoverzicht (11.6 en 11.7).
17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:
2017

2016

- materiële vaste activa

506.777

427.102

- financiële vaste activa

729.285

0

1.236.062

427.102

Bijzondere waardeverminderingen van:

Totaal

Toelichting:
De vaste activa zijn beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen die mogelijkerwijs
voortvloeien uit de gekozen koers vanuit het strategisch vastgoedbeleid en ontwikkelingen in de
omgeving van Dichterbij (krimp in de vraag naar woningen in het kader van zorg met verblijf en
een toenemende zorgverzwaring). Als gevolg van deze beoordeling wordt een impairment van
€ 153.000 nodig geacht. Ook worden er de komende periode een aantal panden buiten gebruik
gesteld, leidend tot een impairment van € 288.000. Tevens zijn de (kapitaal)belangen in een aantal
samenwerkingsorganisaties afgewaardeerd (€ 729.285).
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LASTEN
18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
2017

2016

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

14.204.425

14.537.702

Algemene kosten

18.682.577

18.771.422

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

11.085.140

10.789.361

Onderhoud en energiekosten

7.413.862

7.042.736

Huur en leasing

8.589.195

8.858.822

59.975.199

60.000.043

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De overige bedrijfskosten blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van voorgaand jaar.
Als belangrijkste ontwikkelingen kunnen worden genoemd de daling van de vervoerskosten
(opgenomen onder de hotelmatige kosten) met circa € 0,4 miljoen als gevolg van de aanpassing van
het contract met de hoofdvervoerder. Daartegenover zijn de onderhoudskosten met € 0,3 miljoen
(achterstallig onderhoud) gestegen.
19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
2017

2016

54.159

142.467

Resultaat deelnemingen

438.602

373.856

Subtotaal financiële baten

492.761

516.323

Rentelasten

-2.056.177

-2.214.244

Subtotaal financiële lasten

-2.056.177

-2.214.244

-1.563.416

-1.697.921

Rentebaten

Totaal financiële baten en lasten

Toelichting:
De financiële baten en lasten nemen af met € 100.000. De daling wordt met name verklaard door de
daling van de rentekosten als gevolg van afname van het saldo van de leningen gedurende 2017 en
renteverlagingen (herzieningen). Om gelijke redenen dalen ook de rentebaten.
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20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Toelichting:
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op stichting Dichterbij. Het voor stichting Dichterbij toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2017 € 166.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse IV, totaalscore 11
punten).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling

bedragen x € 1

H.H.W. de Veen

F.J.R. Holtman

C.G.H.M. Stallenberg

Functiegegevens

Voorzitter RvB

Voorzitter RvB

Lid RvB

1/9 - 31/12

1/1 - 24/3

1/1 - 31/12

1

1

1

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

47.816

60.392

153.532

3.695

2.587

11.053

Subtotaal

51.511

62.979

164.585

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

55.485

37.748

166.000

0

0

0

51.511

62.979

164.585

n.v.t.

Overgangs
regeling

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/4-31/12

1

-

210.878

98.015

10.905

8.074

221.783

106.089

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

L.J.P.M. Frissen

A.J. Ooms

A. Hidding

Voorzitter

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

22.500

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

24.900

16.600

16.600

0

0

0

22.500

15.000

15.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

22.500

15.000

15.000

0

0

0

22.500

15.000

15.000

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)			
E.J.J. Jennissen

A.M.L.M.
Nelissen-Hanssen

H.E.M. van Rees

Lid

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

15.000

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

16.600

16.600

16.600

0

0

0

15.000

15.000

15.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

15.000

15.000

15.000

0

0

0

15.000

15.000

15.000

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
bedragen x € 1

P.M.J. Stuyt

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

Lid
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

16.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

0
15.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

1/1 - 31/12
15.000

Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

0
15.000

Van de zeven leden van de Raad van Toezicht ontvangen vier leden de bezoldiging via de
salarisadministratie en declareren drie leden de bezoldiging middels facturen. De bezoldiging is
exclusief BTW verantwoord.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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21. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1

Controle van de jaarrekening

2

Overige controlewerkzaamheden
(w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)

3

Fiscale advisering

4

Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

2017

2016

330.734

222.864

61.238

58.386

0

8.502

5.871

10.702

397.843

300.454

Toelichting:
De kosten zijn gestegen als gevolg van de nagekomen kosten over 2017 ad afwikkeling 2016 ad
€ 128.000. Het totale honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op het
honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekenig
betrekking heeft.
22. Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Van
transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord
worden, is opgenomen onder punt 20.
23. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Dichterbij heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in
de vergadering van 3 mei 2018.
De raad van toezicht van de Stichting Dichterbij heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de
vergadering van 14 mei 2018.
24. Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling opgenomen in paragraaf 11.2.
25. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de
jaarrekening.
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26. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Gennep, 14 mei 2018
					
W.G.

W.G.

C.G.H.M. Stallenberg

H.H.W. de Veen

W.G.

W.G.

L.J.P.M. Frissen

A.J. Ooms

W.G.

W.G.

C.C. Exterkate

E.J.J. Jennissen

W.G.

W.G.

A.M.L.M. Nelissen-Hanssen

H.E.M. van Rees

Lid Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

W.G.
P.M.J. Stuyt

Lid Raad van Toezicht
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12

Overige gegevens

12.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
De exploitatierekening sluit met een voordelig saldo ad € 3.024.094.

12.2 Nevenvestigingen
Stichting Dichterbij heeft geen nevenvestigingen.

12.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

84 jaardocument 2017

Controleverklaring van
de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Dichterbij
Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Dichterbij (hierna ‘de stichting’) te Gennep (hierna ‘de
jaarrekening’) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Dichterbij per 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de resultatenrekening over 2017; en
3.	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoor-delijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Dichterbij zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie,
die bestaat uit:
- het jaarverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Titel 9 Boek 2 BW.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de raad van
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-stelsel
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-veronderstelling,
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
-	het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
-	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;
-	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
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-	het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring
de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
-	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
-	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Amstelveen, 14 mei 2018
KPMG Accountants N.V.

M.W.J. van de Luur RA

jaardocument 2017 87

raad van bestuur
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Postbus 9
6590 AA Gennep
Bezoekadres:
Zwerfheide 2
6591 RC Gennep
T (088) 7540 000
E bestuurssecretariaat@dichterbij.nl
I www.dichterbij.nl
KvK 16079866
IBAN NL02RABO0153929804

