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Verslag  

raad van bestuur 
 
Waardering voor elkaar 
In het gesprek tussen cliënt, verwanten en professionals ontstaat kwaliteit van leven. Samen 

onderzoeken zij behoeften en wensen van elke cliënt en zetten medewerkers hun professionaliteit in 

om de dingen voor elkaar te krijgen. Het is de kunst om elkaar daarbij te inspireren en van elkaar te 

leren. Zo kan je echt iets voor de ander betekenen. Zowel voor een cliënt als voor je collega-

professional.  

 

En daar ontstaat de waardering. Waardering van de cliënt en zijn of haar verwanten. Waardering 

binnen teams. Onderlinge waardering tussen teams en staf. Waardering voor samenwerkingspartners 

waarmee we elke keer weer veel voor elkaar weten te krijgen.  

 

Werken in zorgstromen 
Omdat behoeften van cliënten, maar ook van medewerkers veranderen, is doorontwikkeling van de 

professionaliteit van elke medewerker binnen ZZG zorggroep essentieel. Daarom hebben we er in 

2017 voor gekozen om tijdelijk te gaan werken in zorgstromen om zo de kwaliteit van zorg in zijn 

geheel nog verder te versterken. 

 

We richten ons daarbij op de ontwikkeling, implementatie en monitoring van de good practices. In de 

good practices leggen we vast wat minimale kwaliteit is en verwerken we de in- en externe 

ontwikkelingen binnen de zorg. 

 

Focus op ZZG-brede thema’s 

Daarnaast besteden we de komende tijd extra aandacht aan een aantal thema’s, die voor de 

ontwikkeling van onze organisatie als geheel van groot belang zijn. Dit zijn HR, ICT, de Klantreis en 

Centrale zorgthema’s, met een gezonde financiële huishouding als randvoorwaarde.  

 

Thema HR 

Ook in 2017 zagen we een verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt, die ook de komende jaren 

aan zal blijven houden. Daarnaast vissen steeds meer organisaties in dezelfde vijver. Dit vraagt 

maximale inzet op het werven, maar zeker ook op het binden en behouden van medewerkers. In 2017 

hebben we www.balansinjouwwerk.nl gelanceerd, als eerste ondersteunend middel om verzuim te 

voorkomen of te beperken. Daarnaast zijn er per zorgstroom HR-overlegtafels ingericht waar acties 
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worden uitgezet en de voortgang wordt besproken. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling 

werkgeversmerk en daarop aansluitende arbeidsmarktcommunicatie. 

 

Thema ICT 

We willen toe naar een organisatie waar ICT onlosmakelijk verbonden is aan al ons werk en we het 

als vanzelfsprekend inzetten. Daarnaast is het noodzakelijk dat we nieuwe manieren van werken 

ontwikkelen, waarmee het blijvende tekort van goed opgeleid personeel wordt gecompenseerd. De 

inzet van technologie is een mogelijke oplossingsrichting. 

 

Thema Klantreis 

Vanuit cliëntperspectief is het essentieel dat de diverse soorten zorgverlening naadloos op elkaar 

aansluiten. We zien dat de huidige schotten in organisatie en financiering nog te vaak een 

belemmering vormen. Daarbij komt dat we regionaal en landelijk zien dat er veel moeite is om 

kwetsbare mensen de juiste zorg op de juiste plaats te geven. Met onnodige ziekenhuisopnames en 

volle SEH’s tot gevolg. Daarom brengt de klantreis in beeld hoe logistiek en communicatie vanuit 

cliëntperspectief verbeterd kunnen worden. 

 

Centrale zorgthema’s 

We pakken een aantal inhoudelijke onderwerpen op die door heel ZZG spelen. Dit zijn o.a. dilemma's 

en vragen rondom het levenseinde en de voorbereiding op de Wet zorg en dwang, die vanaf januari 

2020 van kracht is voor zowel de langdurige zorg als de wijkverpleging. Ook het onderwerp 

‘verstoorde zorgrelaties’ krijgt volop onze aandacht. Grensoverschrijdend en moeilijk hanteerbaar 

gedrag van cliënten en hun naasten, zoals manipulatie, verbale en zelfs lichamelijke agressie komt 

steeds vaker voor. Dit trekt in toenemende mate een wissel op het welbevinden en de weerbaarheid 

van zorgverleners. Daarom is er ingezet op een preventieve aanpak met een aantal concrete 

resultaten.  

 

Beschermd en beschut wonen 
In de Wlz zorgstroom wordt in kader van het (verder) ontwikkelen van een good practice voor de Wlz   

gewerkt aan zes good practice rubrieken. 

 
De zes rubrieken die gezamenlijk de good practice weergeven 
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De doorontwikkeling van good practices in het beschermd en beschut wonen heeft het afgelopen jaar 

centraal gestaan. Om tot een gerichte doorontwikkeling te komen heeft het Trimbos Instituut in 2017 

een tweetal onderzoeken uitgevoerd binnen ZZG. Het betreft hier een onderzoek naar de 

verschillende vormen van klantdialoog en een uitgebreid onderzoek naar alle rubrieken van de good 

practice. De onderzoeksresultaten hiervan zijn zowel op locatie- als ZZG-niveau besproken met 

diverse stakeholders, zoals cliënten(vertegenwoordigers) en professionals. De uitkomsten zijn 

vervolgens gebruikt als input voor (lokale) verbeterplannen. 

 

Op ZZG niveau heeft ZZG ervoor gekozen om bij de rubriek ‘professionals aan het roer’ de 

professionele as van arts, casemanager en woonbegeleider 3 IG centraal te stellen Het werken met 

en in de professionele as is in 2017 geïmplementeerd en wordt in 2018 geëvalueerd. Als 

randvoorwaarden zijn voor alle functies nieuwe functie-taak omschrijvingen opgesteld en wordt het 

werken met een ECD geïmplementeerd. In samenhang met de introductie van een nieuw ECD en in 

samenspraak met cliëntenraden is er een nieuw cliëntenportal geïntroduceerd. Deze nieuwe vorm van 

informatie/communicatie en participatie levert hiermee een mooie randvoorwaarde om samenwerking 

tussen mantelzorgers en professionals verder te optimaliseren om gezamenlijk te werken aan goede 

zorg en het welbevinden van cliënten. De extra gelden vanuit Waardigheid en Trots zijn volledig 

beschikbaar gesteld om de randvoorwaarden te geven voor een betere zinvolle dagbesteding van 

cliënten. In samenspraak met de lokale cliëntenraad zijn de gelden zowel op individueel niveau als in 

groepsverband ingezet. Voorbeelden zijn sportlessen op locatie, de aanschaf van een tovertafel en 

diverse culturele uitjes met de woongroep.  

 

Daarnaast heeft ZZG binnen het landelijk programma Waardigheid en Trots deelgenomen met twee 

projecten. Het project ‘Kwaliteit vanuit presentie’ betrof het anders verantwoorden van zorg. Het 

ontwikkelen van een nieuw arrangement ‘Wlz thuis’ heeft in het andere project vorm gekregen. 

Zie:https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zzg-zorggroep/ Beide projecten hebben laten zien 

van meerwaarde te zijn voor de verdere ontwikkelingen van de good practice.  

 

Algemeen geldt dat de personele vraagstukken in de gehele ouderenzorg en ook voor ZZG een grote 

uitdaging zijn. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat zich breed richt op het werven, opleiden 

en behouden van de personele bezetting nu en in de toekomst. Er is daarnaast geïnvesteerd in het 

leren en ontwikkelen van medewerkers. Een voorbeeld is het deelnemen van medewerkers aan de 

Participatiekliniek. Medewerkers ervaren zelf aan den lijve wat het is om oud en hulpbehoevend te 

zijn. Ze delen verhalen en leren van elkaar. Deze ervaringen leiden tot meer inzichten van de 

(on)mogelijkheden van bewoners.. Daarnaast zet de ervaring medewerkers aan tot een andere 

manier van (samen)werken.  

 

Wijkverpleging 

Wijkverpleging heeft het afgelopen jaar weer een verdiepingsslag gemaakt. We zien een verdere 

professionalisering van medewerkers waardoor het handelen in toenemende mate vanuit eigen inzicht 

en deskundigheid aan de hand van de eigen beroepsnormen plaatsvindt. Teams zijn daarmee steeds 

meer in staat tot zelfsturing. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en ondernemen zelf initiatieven. Er 
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zijn bijvoorbeeld kennistesten ontwikkeld ter spiegeling van de actuele kennis op het gebied van 

dementiezorg, longzorg, huidzorg en palliatieve zorg. Dat geldt ook voor de samenwerking met andere 

ketenpartners zoals huisartsen en ziekenhuizen, het initiëren van EBP (Evidence Based Practice) en 

participeren binnen de ‘Gezonde Wijken’. 

 

De teams werken samen met diverse ketenpartners om tot de beste zorg voor de cliënt te komen. 

Denk aan de samenwerking met huisartsen; in een brede werkgroep zijn de knelpunten 

geïnventariseerd in de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging en worden nu de eerste 

verbetervoorstellen in gang gezet. Ook vindt nauwe samenwerking plaats vanuit het regionaal netwerk 

NOEL (nijmegenopeenlijn.nl) en bijvoorbeeld het Netwerk 100.  

 

We hebben geïnvesteerd in verbreding en verdieping van deskundigheid. Enerzijds ondersteunen we 

de generalistische basiskennis van medewerkers, uitgesplitst naar functie, met ‘vakinhoudelijke 

ondersteuners’. Daarnaast zijn we extra expertise aan het aanbrengen dichtbij de teams door 

verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen op te leiden met een expertisegebied en onder supervisie 

van verpleegkundig specialisten. Tot slot worden de teams wijkverpleging ondersteund door een team 

ter consultatie en expertise als het gaat om ‘multi problem’ cliëntsituaties.  

Op deze manier kunnen cliënten langer veilig en verantwoord thuis blijven, worden onnodige 

ziekenhuisopnames voorkomen en kunnen onze medewerkers op een vakkundige en veilige manier 

hun vak uitoefenen conform de geldende beroepsnormen.  

 

Inmiddels is het digitale cliëntendossier binnen Ecare, waarin de OMAHA-systematiek is verwerkt, in 

alle teams ingevoerd. Daarbinnen is het systematisch ophalen van klantervaringen (cliënt en 

mantelzorger) goed geborgd. Ook is er een pilot gehouden met het clIëntenportaal Puur van Jou. Dit 

is positief geëvalueerd door zowel cliënten/familie als onze medewerkers. Besloten is tot verdere uitrol 

in 2018. 

 

Afgelopen jaar is een wervingscampagne ‘wordt Wijkverpleegkundige’ ontwikkeld, gericht op 

studenten, afgestudeerden en herintreders. We zijn gestart met zowel ambassadeurs voor de werving 

van wijkverpleegkundigen als ambassadeurs vanuit V&VN (zowel verzorgende 3 IG in de wijk als 

wijkverpleegkundige). Deze vertegenwoordigen de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk 

niveau (vanuit V&VN en natuurlijk vanuit ZZG zorggroep). 

Daarnaast is ZZG mede-oprichter van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Dit heeft tot 

doel om vanuit de inhoud en praktijk de wijkverpleegkundigen verder te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van het vak en de bijbehorende professionele autonomie. 

 

Revalidatie- en Herstelzorg 
In 2017 zijn opnieuw stappen gezet in de transitie van ZZG Herstelhotel naar ZZG Herstelcentrum. 

Het doel van de nieuwe koers is meer focus te leggen op verschillende vormen van geriatrische 

revalidatiezorg, herstelzorg en kort verblijf. Inmiddels is de naamswijziging een feit en de ontwikkeling 

van zes specialistische praktijken in drie klinieken is in volle gang; in de kliniek ‘Neurorevalidatie’ de 

praktijken voor CVA-revalidatie en voor NAH/Complexe revalidatie, in de kliniek ‘Postoperatieve 

revalidatie’ de praktijken voor orthopedische revalidatie en voor trauma- en amputatierevalidatie en in 
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de kliniek ‘Interne of Vitale revalidatie’ (de naam staat nog niet vast) de praktijken voor Hart-, Long- en 

Oncologische revalidatie en voor Interne revalidatie en observatie. Naast de managers en de P&O 

adviseur zijn de professionals nauw betrokken bij de voorbereidingen. 

 

Met de Nijmeegse ziekenhuizen is de samenwerking het afgelopen jaar geïntensiveerd middels de 

start van werkgroepen, waarin management en professionals van de toekomstige praktijken 

samenwerken met de stafleden van de geaffilieerde ziekenhuisafdelingen. Doel van de werkgroepen 

is voor hun eigen specialisme en patiëntenpopulaties transmurale zorgpaden te ontwikkelen, een 

snellere doorstroming te bevorderen, nieuwe doelgroepen voor de samenwerking te vinden en meer 

doelmatige zorg te realiseren. De werkgroepen zullen hun werkzaamheden in 2018 een vervolg 

geven. Daarnaast blijft het van belang met interne stakeholders de verbinding te behouden, met name 

op gemeenschappelijke onderdelen zoals bijvoorbeeld de Wlz-zorg en crisisplaatsing. 

 

In het kader van de verschuiving van de focus binnen ZZG naar de verschillende zorgstromen hebben 

ook binnen het Herstelcentrum wijzigingen plaatsgevonden. De directie acteert nu vooral als 

zorgstroomdirectie en de nieuw aangestelde managers hebben in de tweede helft van 2017 steeds 

meer de rol van locatiemanagers opgepakt. 

 

Tegelijk met deze ontwikkelingen is een start gemaakt met het traject dat moet leiden naar meer 

zelfmanagement en een optimale vorm van zelfredzaamheid van de praktijken binnen het 

Herstelcentrum. Als basis hiervoor wordt ook binnen het Herstelcentrum gewerkt aan de beschrijving 

en invulling van de ‘professionele as’ en aan een ‘Code of Practice’ waarin de rollen respectievelijk de 

normen, uitgangspunten en werkwijze van de praktijken en de specialist ouderengeneeskunde, 

casemanager, paramedicus, verzorgende 3IG en de overige medewerkers worden beschreven. De 

professionele as is en blijft verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van zorg van de cliënten en 

is het aanspreekpunt voor cliënten. Daarnaast krijgen de professionals ook een rol in het formuleren, 

monitoren en behalen van de beoogde bedrijfsresultaten van de praktijken en klinieken. 

 

Naast deze speerpunten van het transitietraject (nieuwe managementstructuur, inrichten praktijken, 

professionele as en code of practice, meer verantwoordelijkheid voor medewerkers) is ook bij het 

Herstelcentrum in 2017 veel aandacht besteed aan het proces rondom werven, betrekken en 

behouden van gemotiveerd en voldoende deskundig personeel. We verwachten dat dit de komende 

jaren een belangrijke prioriteit zal blijven. 

 

Ondersteunende diensten 
De ondersteunende diensten zijn in 2017 steeds gerichter gaan samenwerken met operationeel 

managers en professionals, waarbij zij continu zoeken naar dwarsverbanden en afstemming. 

Daarnaast zien we steeds meer onderlinge samenwerking tussen operatie en de diverse 

stafdisciplines rondom de zorgstromen, de geformuleerde good practices en de centrale thema’s. Het 

is immers evident dat er diverse, elkaar onderling aanvullende expertise noodzakelijk is om tot een 

gewenst resultaat te komen. Operatie en staf komen zo dichter bij elkaar en krijgen beter inzicht in 

elkaars belangen. Ondersteuners denken én handelen steeds meer vanuit het uitgangspunt van 

‘professional in de lead’, zowel voor wat betreft inhoudelijk beleid als ondersteuning van uitvoerenden. 
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Zo zijn er in dit kader diverse beleidswijzigingen doorgevoerd, als ook nieuwe functiebeschrijvingen 

ontwikkeld en is managementinformatie meer toegankelijk gemaakt. Ook de herijking die afgelopen 

jaar heeft plaatsgevonden bij de afdeling Vastgoed is hier een voorbeeld van. Afgestemd op de vraag 

vanuit de diverse klantstromen zijn zij gaan werken in een netwerkorganisatie met complexbeheerders 

en externe ondersteuning zodat de ondersteuning professioneel en gegarandeerd is.  

 

Medezeggenschap 
Er zijn gesprekken gevoerd over de invloed van de focus op zorgstromen voor de structuur van de 

cliëntmedezeggenschap. Ook heeft het Cliëntenplatform een inventarisatie geïnitieerd om de kwaliteit 

van cliëntmedezeggenschap, -participatie en -samenspraak in beeld te brengen. Op basis hiervan zal 

in overleg een herijking plaatsvinden van de cliëntmedezeggenschapsstructuur en daarmee ook van 

de rol van het Cliëntenplatform en de onderliggende cliëntenraden.  

 

Binnen de medezeggenschap medewerkers heeft een verdere verdieping plaatsgevonden. De COR 

heeft de keuze gemaakt om ZZG-brede adviestrajecten, die gebiedsoverstijgend zijn en gericht op 

een specifiek(e) vakgebied of zorgstroom, in een aparte werkgroep te behandelen. Een werkgroep 

bestaat uit een afvaardiging van de COR en enkele leden vanuit de ondernemingsraden, die 

werkzaam zijn in een bepaalde zorgstroom of ervaring hebben met een specifiek (zorgstroomgericht) 

onderwerp. Dit komt de inhoudelijke discussie absoluut ten goede. 

 

Tot slot 
Wij willen ook stilstaan bij de overgang van onderneming van onze medewerkers van 

Thuisbegeleiding (TBG). 2017 was een spannend en niet altijd gemakkelijk jaar voor hen. Waardering 

voor de wijze waarop zij hebben meebewogen met alle turbulentie en blij dat met de overname van 

TBG door ‘s Heeren Loo de continuïteit van dienstverlening aan cliënten van TBG gegarandeerd blijft. 

Ook behouden medewerkers van TBG hun baan en kunnen zij hun expertise optimaal (blijven) 

inzetten. Met de overgang van TBG biedt ZZG enkel nog beschermd en beschut wonen, 

wijkverpleging en revalidatie- & herstelzorg, wat past bij de koers die we een aantal jaar geleden 

hebben ingezet.  

 

Tot slot… We hebben veel waardering voor al onze medewerkers die zich, direct of indirect, dagelijks 

inzetten voor zorg en aandacht voor elke cliënt. En grote waardering voor de inzet en betrokkenheid 

bij de vele ontwikkelingen die in 2017 binnen en buiten ZZG zorggroep hebben plaatsgevonden.  

 

Veel waardering voor de wijze waarop een ieder zijn vak vorm geeft. Zelf, maar ook in de 

samenwerking met anderen. Door te luisteren en te werken met waardering voor elkaar. Want alleen 

op die manier is het mogelijk optimaal aan te sluiten bij de behoeften van onze cliënten.  

 

 

Dick Herfst       Jelle de Visser 

Voorzitter raad van bestuur     Lid raad van bestuur 
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Verslag  

raad van toezicht 
 

 
In 2017 heeft de raad van toezicht met instemming gevolgd hoe ZZG zorggroep energiek werkt aan 

het realiseren van haar ambitie om duurzaam bij te dragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven 

van haar cliënten in de regio. De strategienota 2013–2017 ‘Vertrouwen in eigen kunnen’ vormt de 

grondslag van deze ambitie.  

 

Het laatste jaar van deze strategienota toont een voortgang en verdieping van de ingezette koers, die 

tot uitdrukking komt in nauwe samenwerking met ketenpartners, verdere versterking van verbindingen 

in de wijk, doorontwikkeling van de professionals (via een gespecialiseerd scholingsaanbod en de 

mogelijkheden voor zelfsturing), het (verder) ontwikkelen van de good practices in beschermd en 

beschut wonen en de wijkverpleging en de nadere uitwerking van een passende strategie voor 

herstelzorg.  

 

De bedrijfsresultaten zijn besproken, samen met de kansen en uitdagingen voor de toekomst. In de 

financiële kaders 2017 is geanticipeerd op de wijzigende wet- en regelgeving. 

In de loop van 2017 is ook gestart met het voeren van een dialoog met professionals, cliënten en 

stakeholders om tot een nieuw koersdocument voor de komende jaren te komen. Een afvaardiging uit 

de raad van toezicht heeft deelgenomen aan deze gesprekken. Geconstateerd is dat er in 

gezamenlijkheid mooie stappen zijn gemaakt.  

 

Activiteiten in 2017 
In 2017 zijn de volgende besluiten genomen en/of goedgekeurd door de raad van toezicht:  

 herbenoeming van de heer W. den Hartog (lid van de raad van toezicht) voor de tweede termijn; 

 goedkeuren van de verkoop van aandelen van Baqen B.V.; 

 goedkeuring van de jaarstukken 2016; 

 benoeming van mevrouw M.J.M. Weerts tot lid raad van toezicht per 28 juni 2017; 

 vervreemding villa op Parklaan 70 te Groesbeek; 

 mandaat aan de raad van bestuur over vastgoedtransacties kleiner dan € 100.000; 

 reorganisatie Thuisbegeleiding (TBG) ZZG zorggroep; 

 wijziging statuten Stichting ZZG zorggroep;  

 herzien reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur; 

 de indeling van ZZG zorggroep in klasse IV; 

 de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur; 

 het indexeren van de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht; 

 overdracht Thuisbegeleiding (TBG) ZZG zorggroep; 

 goedkeuren van de begroting van 2018. 
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Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken met de raad van bestuur:  

 in relatie tot de strategieontwikkeling:  

de focus op zorgstromen en de (door)ontwikkeling en implementatie van de good practices per 

zorgstroom; 

 in relatie tot risicobeheersing:  

ICT (risicomanagement), uitkomst en opvolging van de ISO audit en interim-bevindingen; 

 in relatie tot de bedrijfsvoering:  

overdracht Thuisbegeleiding (TBG) ZZG zorggroep, transformatie Vastgoed & complexbeheer/ 

aanscherping vastgoedstrategie, zorginkoop 2018 en de kwartaalcijfers van ZZG zorggroep. 

 

Auditcommissie 
De Auditcommissie heeft in 2017 driemaal vergaderd. Daarbij zijn de jaarstukken 2016 besproken, 

waaronder het jaarverslag en de jaarrekening Stichting ZZG zorggroep, het Accountantsverslag en de 

jaarrekening Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland. Ook is periodiek gesproken over de 

kwartaalrapportages. Andere onderwerpen die in de Auditcommissie aan de orde zijn gekomen, zijn 

de verkoop van de aandelen Baqen, de materiële controle verzekeraars en de zorgcontractering voor 

2018 en de evaluatie van het huisbankierschap. Daarnaast is het Treasury jaarplan 2018 

goedgekeurd en stond de Wet Normering Topinkomens met de bezoldigingsmaxima zorg 2018 op de 

agenda. In de laatste vergadering in december 2017 is de begroting voor 2018 besproken, inclusief de 

meerjarenbegroting tot en met 2020.  

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2017 viermaal bijeen geweest. Daarbij zijn de volgende 

onderwerpen besproken: 

 kwaliteit verpleeghuiszorg vanuit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg; 

 rapportage hercertificatie ZZG zorggroep ISO 9001-2015, april 2017; 

 cyclus Kwaliteit en Veiligheid; 

 traject nieuwe beleidscyclus (2018-2022); 

 methodiek Video Interventie in de Ouderenzorg (VIO); 

 eigen regie en zelfsturing door cliënt; 

 informatie conform informatieprotocol commissie: 

− jaaroverzicht klachten 2016; 

− jaaroverzicht signalen in Tweespraak 2016; 

− jaaroverzicht meldingen incidenten cliëntenzorg 2016; 

− jaaroverzicht meldingen incidenten medewerkers 2016; 

− jaaroverzicht klanttevredenheidsonderzoek Herstelcentrum 2016; 

− jaarrapportage interne audits ISO en IGZ/ZZG 2016; 

− calamiteiten en ernstige incidenten, inclusief beschouwingen van de hieruit voortvloeiende 

ondernomen (verbeter)acties. 
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Door de leden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid is in maart 2017 een werkbezoek gebracht 

aan de beschermde woonvorm Juliana waarbij de zorg- en dienstverlening van deze locatie nader is 

toegelicht en gedemonstreerd. Hierbij is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

het elektronisch cliëntendossier (ECD), zorgplansystematiek en betrokkenheid cliënt-

vertegenwoordiger, digitale communicatie met cliëntvertegenwoordigers via het cliëntportaal in het 

ECD (incl. ervaringen van een cliëntvertegenwoordiger), medicatieveiligheid en invoering Medimo 

(elektronisch voorschrijfsysteem) en omgang met vrijheidsbeperkende maatregelen. Bij de diverse 

onderdelen waren enkele professionals en een cliëntvertegenwoordiger aanwezig. 

Een tweede werkbezoek heeft plaatsgevonden in november 2017 bij Wijkverpleging Druten, waarbij 

de commissie aanwezig was bij een interne audit op het normenkader van de IGJ onder leiding van 

een oud IGZ-inspecteur. 

 

Remuneratiecommissie 
In 2017 is de Remuneratiecommissie eenmaal bij elkaar gekomen en heeft geadviseerd over de 

vaststelling van de klasse-indeling WNT voor 2018 en de bezoldiging voor de leden van de raad van 

toezicht voor 2018.  

 

Twee leden van de raad van toezicht voeren periodiek een beoordelings- c.q. functioneringsgesprek 

met elk van de leden van de raad van bestuur, namelijk de voorzitter en voorzitter 

remuneratiecommissie. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden vastgelegd in een 

wederzijds te ondertekenen document. De raad van toezicht maakt vooraf afspraken met de raad van 

bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelings- c.q. functioneringsgesprekken verlopen en 

welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden.  

 

Bedrijfsbezoeken 
De vergaderingen van de raad van toezicht vinden op afwisselende ZZG-locaties plaats, zodat de 

raad van toezicht een beeld kan krijgen van de diversiteit aan locaties, ieder met zijn specifieke ligging 

en sfeer. Naast de formele informatievoorziening door de raad van bestuur laat de raad van toezicht 

zich ook informeel uitgebreid informeren aan de hand van een aantal extra thema’s. In 2017 is dit o.a. 

gebeurd via een studiedag in juni op ZZG-locatie De Bosrand. Tijdens die dag is een presentatie 

gegeven over ‘ICT, interne controls en risicobeheersing’ en zijn er presentaties verzorgd over 

beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg in combinatie met ervaringen van professionals uit de 

dagelijkse praktijk. Op basis hiervan zijn er beelden gedeeld en gevormd in de aanloop naar het 

nieuwe koersdocument van ZZG voor de periode 2018-2022.  

 

Daarnaast zijn in 2017 de volgende thema’s, voorafgaand aan een reguliere vergadering, nader 

besproken: 

 Proces inzake koers en besturing’ door mevrouw G. van den Bogerd, Strategisch adviseur ZZG 

zorggroep (locatie Herstelcentrum, Groesbeek); 

 ‘Professionalisering wijkverpleging’ door de heer M. de Groot, directeur zorgstroom 

Wijkverpleging, mevrouw M. Janssen Schuiling, wijkverpleegkundige en vice-voorzitter kerngroep 
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NWG, en mevrouw P. Arts, wijkverpleegkundige en ambassadeur voor de wijkverpleegkundige 

V&VN (locatie Herstelcentrum, Groesbeek); 

 ‘Werving, behoud en verzuim’ door de heer W. Janssen, directeur Centrale Diensten, en mevrouw  

D. Pouwels, manager Wijkverpleging Rijk van Nijmegen.  

 

Daarnaast heeft een afvaardiging van de raad van toezicht in het najaar gesproken met de leden van 

het Cliëntenplatform en de Centrale Ondernemingsraad (COR). 

 

Gevolgde bijeenkomsten en cursussen 
Tijdens de ZZG zorggroep Inspiratiedag op 13 juni 2017 zijn 2 leden van de raad van toezicht 

aanwezig geweest. Het thema van de Inspiratiedag was ‘dialoog’; op verschillende manieren werden 

circa 300 medewerkers met elkaar in gesprek gebracht en kregen zij meer kijk op elkaars 

werk(gebieden). 

 

Gevolgde bijeenkomsten/cursussen door de leden van de raad van toezicht in 2017 
 

Naam Bijeenkomst/cursus 

B. van Emmerik 

Seminar ‘Overtuigen op een prettige en duurzame manier’  

Seminar ‘Samenspel tussen burger en bestuur’  

Inspiratiedag ‘in gesprek gaan met elkaar’  

Jaarcongres 2017 ‘de mens & toezichthouden’  

Seminar ‘Do Boards really matter?’ 

Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht Regio Gelderland  

W. den Hartog 

Seminar ‘Marketing in de zorg’  

Seminar ‘Selectie en benoeming geschikte commissarissen en bestuurders’ 

Inspiratiedag ‘in gesprek gaan met elkaar’  

Seminar Zorgalliantie   

Studiebijeenkomst Governancecode 2017  

Nationaal Register seminar ‘Atlas van het Toezicht – de reis van toen naar straks in het toezicht 

in  de zorg’ 

A. Höppener Congres ‘Toezichthouden: verduurzaming vanuit zes perspectieven’ 

R. Jeurissen 
Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht Regio Gelderland  

Jaarcongres 2017 ‘de mens & toezichthouden’ 

M. Weerts 
3-daagse training ‘De nieuwe toezichthouder in Zorg & Welzijn’  

Jaarcongres 2017 ‘de mens & toezichthouden’ 
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Zelfevaluatie Raad van Toezicht 

De raad van toezicht heeft gekozen om de eerste helft van 2018 de zelfevaluatie van de raad te laten 

plaatsvinden. Wederom is besloten om met een externe begeleider de evaluatie uit te voeren. De 

actiepunten vanuit de vorige zelfevaluatie worden meegenomen en tevens wordt aandacht besteed 

aan de visie op toezichthouden in navolging met de Governance Code Zorg 2017. 

 

Oordeel van de raad van toezicht 
De raad van toezicht heeft geconstateerd dat ZZG zorggroep in 2017 is voortgegaan op de ingeslagen 

weg om haar missie ‘duurzaam bijdragen aan een goede kwaliteit van leven van haar cliënten’ verder 

te realiseren. Dit betekent in de praktijk meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid van cliënten en 

van medewerkers, meer nadruk op samenwerken en uitgaan van ieders mogelijkheden, zowel bij 

cliënten als bij medewerkers. Ook in de aanloop naar het nieuwe koersdocument komen deze 

elementen terug en krijgen zij verdere betekenis en invulling. 

 

De raad van toezicht heeft zich in 2017 regelmatig laten informeren over lopende ontwikkelingen en 

bereikte resultaten per zorgstroom (Wlz, wijkverpleging en herstelzorg) en over ZZG-brede thema’s, 

zoals HR en ICT. Geconstateerd is dat de good practices (met daarin de beschrijving van de volgende 

6 rubrieken: Cliënt en systeem; Professionals aan het roer; Kwaliteit cliëntenzorg / Kwaliteit van leven 

& zorg; Samenwerking in de keten / Samenwerking met lokale partners; Bedrijfsvoering; 

Ondersteuning) in 2017 verder ontwikkeld zijn op basis van interne evaluaties en landelijke 

ontwikkelingen. De raad van toezicht is positief gestemd over de bereikte resultaten tot nog toe. 

 

Een punt van zorg dat door de raad van toezicht wordt gedeeld, is de personele bezetting en de 

schaarste op de arbeidsmarkt. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat ZZG het thema HR tot 

belangrijk speerpunt heeft gemaakt en passende maar ook noodzakelijke maatregelen treft om 

enerzijds het relatief hoge ziekteverzuimpercentage te laten dalen en anderzijds om van ZZG een 

aantrekkelijke werkgever te maken, zowel voor nieuwe als bestaande medewerkers. Het aanbieden 

van scholing en carrièremogelijkheden zijn daarin belangrijk, maar ook het scheppen van de juiste 

randvoorwaarden om voor medewerkers een gezonde balans werk-privé te creëren.  

 

Een ander belangrijk thema dat in 2017 nadrukkelijker op de agenda is gezet, is ICT. De ontwikkeling 

en (gedeeltelijke) implementatie van nieuwe systemen, waaronder het ECD (Elektronisch Cliënten 

Dossier) en een nieuw roostersysteem, ondersteunen de medewerkers in hun dagelijkse 

werkzaamheden. De raad van toezicht heeft geïnformeerd naar de voortgang van de AVG (algemene 

verordening gegevensverwerking) binnen ZZG, omdat de verordening in mei 2018 in werking treedt. 

De raad van toezicht heeft geconstateerd dat belangrijke stappen zijn gezet ten aanzien van 

bovengenoemde onderwerpen met aandacht voor het belang van de medewerkers en uiteraard voor 

veilig gebruik van data.  
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Toezicht in 2018  
In 2018 zal het nieuwe koersdocument 2018-2022 worden uitgezet, waarbij de focus ligt op het 

werken in relaties. Centraal staat de relatie tussen cliënt en medewerker. Maar daarnaast vormen ook 

de relaties met het netwerk van de cliënt (mantelzorgers en vrijwilligers), de professionele relaties 

binnen de teams en daarbuiten en de verbinding naar de buitenwereld een belangrijk onderdeel. In 

deze diversiteit aan relaties wordt het handelen van ZZG ingegeven door een aantal waarden die voor 

haar van belang zijn. De ambitie blijft om duurzaam bij te dragen aan de gezondheid van mensen, 

zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. In het nieuwe koersdocument zal gezocht worden 

naar een inhoudelijke verdieping en nuancering om deze ambitie, ingegeven door de ervaring van de 

afgelopen jaren en passend in de gewijzigde maatschappelijke context, gestalte te geven.  

 

De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de raad van bestuur en de medewerkers van ZZG 

zorggroep met deze nieuwe koers goede en passende zorg voor de cliënten van ZZG zorggroep 

zullen blijven realiseren. De raad van toezicht spreekt tot slot graag haar waardering uit voor de inzet 

en geleverde prestaties van alle betrokkenen. 

  

  

Dhr. R.G.P. Jeurissen      Mw. B.L.J. van Emmerik 

Voorzitter raad van toezicht     Vice voorzitter raad van toezicht 
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Kwaliteit  

 
Het kwaliteitsbeleid ondersteunt de missie van ZZG zorggroep en is gericht op het realiseren van de 

ambities die zijn geformuleerd in het koersdocument ‘Vertrouwen in eigen kunnen’. 

 

Inrichting kwaliteitsmanagementsysteem 
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de context waarin ZZG als organisatie opereert. De 

financiering van de zorg is gewijzigd en de eisen en verwachtingen van betrokken partijen betreffende 

de zorgverlening zijn veranderd. Daarnaast zijn er allerlei initiatieven om de zorg efficiënt en 

duurzaam in te richten en tegelijkertijd de menselijke maat te behouden, zoals een nieuw 

kwaliteitskader verpleegzorg, nieuwe toezichtkaders van IGZ en het programma Waardigheid en Trots 

van VWS. 

 

ZZG signaleert daarbij twee brede bewegingen die van invloed zijn op de organisatie. Enerzijds de 

vermaatschappelijking en anderzijds de professionalisering. Er is zorg die de burger niet zelf kan 

overzien. Deze is complex en vereist (hoog) professionele zorgverleners. Hiertoe wordt met name een 

beroep gedaan op de zorgverzekeringswet en deels op de Wlz. Aan de andere kant is er zorg die de 

burger (of zijn netwerk) wel zelf kan overzien. Hierbij is juist het alledaagse belangrijk en kan iemand 

vaak eigen bronnen inzetten. Waar nodig kan dit worden ondersteund vanuit de Wmo of de Wlz. 

Deze bewegingen sluiten elkaar niet uit, maar in de ene situatie kan meer nadruk liggen op 

professionalisering en in een andere situatie meer nadruk op vermaatschappelijking. Dat vraagt om 

nieuwe definities van de zorg- en dienstverlening van ZZG. 

 

Om aan deze veranderde context het hoofd te bieden kiest ZZG in haar kwaliteitsbeleid voor een 

aanpak op maat van de verschillende typen producten en diensten. Het heeft geen meerwaarde om 

voor al deze producten en diensten eenzelfde invulling te hanteren van het kwaliteitsbeleid. Dit 

geschiedt op het niveau van de binnen ZZG te onderscheiden zorgstromen, waarbinnen de diverse 

typen en producten kunnen worden ondergebracht. Dit zijn respectievelijk beschermd en beschut 

wonen (Wlz), wijkverpleging en geriatrische revalidatie en herstelzorg. Deze zorgstromen sluiten 

naadloos op elkaar aan zodat cliënten die van de ene naar de andere zorgstroom overgaan, 

eenzelfde organisatie ervaren en een logisch vervolg ontvangen op hun zorgbehoeften. 

De invulling van het kwaliteitsbeleid en de daarvan af te leiden kwaliteitsdoelstellingen geschieden wel 

volgens een uniforme aanpak, namelijk ontwikkeling via zogenaamde good practices die per 

zorgstroom worden geformuleerd. Doel hiervan is het bieden van een uniforme basis voor de kwaliteit 

waardoor onnodige praktijkvariatie wordt tegengegaan, terwijl tegelijkertijd ruimte wordt geboden voor 

lokale invulling. 
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De ontwikkeling en de realisatie van de good practices is een door de raad van bestuur - in 

afstemming met het directeurenoverleg - centraal geleid proces. Hiervoor wordt een periode van 

enkele jaren uitgetrokken, waarbij bepaalde zorgstromen al werken aan de realisatie van de 

vastgestelde good practices, terwijl anderen nog in de ontwikkelfase verkeren.  

 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
De zorgstroom beschermd en beschut wonen (Wlz) heeft in 2017 een aanvang gemaakt met het 

invullen van de vereisten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit vereist onder meer het 

opstellen van een kwaliteitsplan, waarin de organisatie beschrijft op welke wijze zij aan de belangrijke 

thema’s uit het kwaliteitskader wil werken. Het leren en verbeteren staat hierbij centraal.  

Door de zorgstroom is er nadrukkelijk voor gekozen om de lijn van het werken met good practice door 

te zetten en de eisen van het kwaliteitskader hierin mee te nemen. Hiertoe zijn voor de komende jaren 

een viertal prioriteiten bepaald voor het beschermd en beschut wonen. Deze zijn door managers, 

ondersteund door stafmedewerkers, vertaald in een plan van aanpak. In het kwaliteitsplan zijn 

vervolgens de ontwikkelingen en de vastgestelde prioriteiten voor de beschermde en beschutte 

woonlocaties in samenhang beschreven. Dit kwaliteitsplan vormt enerzijds een kader voor de 

(jaar)plannen van de locaties en biedt anderzijds de basis voor monitoring van de plannen, waardoor 

leren en verbeteren wordt ondersteund.  

 

Deelname vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots 
Kwaliteitszorg vanuit presentie 

ZZG zorggroep doet binnen het thema Meten en verantwoorden van kwaliteit mee met het projectplan 

‘Kwaliteit vanuit presentie’. De organisatie zoekt op haar locatie 'De Hagert' naar andere manieren van 

kijken naar kwaliteit en het verantwoorden van kwaliteit. Zij doet dit op basis van wetenschappelijk 

onderzoek naar de manier van werken op De Hagert. Het onderzoek is uitgevoerd door stichting 

Presentie en het Trimbos instituut. 

 

Het onderzoek is inmiddels afgerond en levert twee (deel)publicaties op. In het eerste deel worden vijf 

vormen van relationeel werken en drie sturende perspectieven op de Hagert beschreven. De drie 

sturende perspectieven zijn: het mensbeeld waaruit wordt gewerkt, de focus op goede zorg door de 

zorgverlener en de waardering als goede zorg door bewoners en verwanten. Deze perspectieven 

geven richting aan vijf beweeglijke vormen van relationeel werken (relationeel zorg verlenen, 

relationeel samenwerken, relationeel leidinggeven, relationeel beheren en relationeel inrichten). 

Het tweede deel zal gaan over de manier van organiseren en verantwoorden van deze beweeglijke 

vormen van relationeel werken. Dit leidt tot de uitwerking van een kwaliteitsmodel dat begint bij de 

borging van kwaliteit in de medewerker en eindigt bij de borging van kwaliteit bij externe 

toezichthouders. Het model is van binnen naar buiten opgebouwd en daarmee steeds gericht op 

ondersteuning van de complexe zorgpraktijk. Dat is een andere beweging dan de, gebruikelijke, 

beweging van buiten naar binnen waarbij de zorgpraktijk moet functioneren zoals het bedacht is. Het 

model neemt de zorgprofessional (weer) als uitgangspunt. 
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Wlz-thuis arrangement 

Vanwege de groeiende groep thuiswonende mensen met een chronische ziekte (psychogeriatrisch 

en/of somatisch en vaak passend bij de Wet langdurige zorg) heeft ZZG in het jaar 2017 onderzocht 

hoe deze mensen de best passende ondersteuning te bieden. Hiertoe zijn een drietal pilotteams 

opgericht. De cliënten waren veelal afkomstig vanuit de wijkverpleging. Deze kregen een in overleg 

met hen opgesteld maatwerk 'arrangement' van zorg en diensten. De zorg werd uitgevoerd door ZZG 

en de diensten deels in samenwerking met andere partijen. De teams, taken en rollen en 

cliëntgroepen verschilden tussen de gebieden. 

 

Eind 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Met stakeholders zoals ministerie VWS waaronder dit 

project uitgevoerd is, als ook met cliënten, mantelzorgers, medewerkers, financiers en 

samenwerkingspartners. De evaluatie liet zien dat deze doelgroep een andere benadering vraagt en 

dat het accent ligt op kwaliteit van leven, samenhangende (hoog complexe en multidisciplinaire) zorg 

en op draagkracht van mantelzorger en netwerk. Ook werd zichtbaar dat de groep chronische zieken 

fors en groeiend is en dat zij nu grotendeels zorg krijgt vanuit de wijkverpleging. Omdat dit een 

strategisch vraagstuk voor ZZG oplevert, is besloten om de eerste helft van 2018 te komen tot een 

advies hoe de zorg voor chronisch zieken het best georganiseerd kan worden. De bestaande, Wlz 

thuisteams gaan als project door binnen de ruimte, diversiteit en kaders die er vanuit de pilots in 2017 

bestaan.  

 

Stuurgroepen en commissies 
ZZG zorggroep kent een aantal stuurgroepen en commissies, die op specifieke aspecten het 

kwaliteitsbeleid vormgeven: 

 Expertgroep Centrale Zorgthema’s 

 Commissie Middelen en Maatregelen; 

 Hygiëne- en Infectiepreventiecommissie; 

 Decubitus- en Wondzorgcommissie; 

 Geneesmiddelencommissie; 

 Medisch Ethische Commissie. 

 Stuurgroep Zorgcontractering en Cliëntenlogistiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAARVERSLAG 2017 | ZZG zorggroep  Waardering  22 
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Medezeggenschap 

 
ZZG zorggroep heeft voor alle locaties en een aantal regio’s voor wijkverpleging een cliëntenraad 

ingesteld. Daarnaast heeft elk van de drie gebieden een gebiedscliëntenraad (GCR) en het 

Herstelcentrum een bedrijfsclientenraad (BCR). De cliëntenraden van de gebieden behandelen 

onderwerpen die locatie-overstijgend zijn. De BCR behandelt specifiek onderwerpen gerelateerd aan 

de zorgstroom Herstelzorg en daarmee ook de locatie. Voor ZZG-brede onderwerpen is er een 

cliëntenplatform vormgegeven binnen de ZZG zorggroep, waarin een vertegenwoordiging van GCR 

en BCR zitting nemen. Ook is er een Strategische Adviesraad (SAR) actief. ZZG zorggroep is 

aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en de Geschillencommissie.  

 

Strategisch Adviesraad (SAR) 
De Strategisch Adviesraad is een adviserend orgaan dat de raad van bestuur op strategisch niveau 

gevraagd en ongevraagd adviseert over maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor 

onze cliënten en organisatie. De SAR is sinds 2016 begonnen met een verkenning naar de relatie 

tussen de cliënt en de professional, in de breedste zin van het woord. De hieruit verkregen inzichten 

zijn besproken met de raad van bestuur en worden momenteel in dialoog met medewerkers opgepakt.  

 

Samenstelling Strategisch Adviesraad 
 

Naam Functie 

De heer W. Barentsen voorzitter 

De heer J.A.G.M. Bekhuis lid 

De heer A.C.A.M. Bots lid 

De heer C.P.M. Knipscheer lid 

De heer J. Molema lid 

Mevrouw H. Rosman lid 

Mevrouw M. Nieuwboer lid 

Mevrouw M.J.F.J. Vernooij-Dassen lid 

 

Cliëntenplatform 
Het Cliëntenplatform bestaat uit de voorzitters van de drie gebiedscliëntenraden, de voorzitter van de 

bedrijfscliëntenraad en een adviserend lid van de Strategisch Adviesraad. Het Cliëntenplatform heeft 

een onafhankelijk voorzitter. Verder schuift vanuit iedere direct betrokken cliëntenraad een extra lid 

aan. Aan de vier jaarlijkse reguliere vergaderingen neemt tevens de raad van bestuur deel met als 

doel de dialoog te voeren over actuele onderwerpen die gebiedsoverstijgend van aard zijn. De 



JAARVERSLAG 2017 | ZZG zorggroep  Waardering  24 

primaire rol van het Cliëntenplatform – als centraal inspraakorgaan – is het faciliteren van een 

constructieve dialoog tussen de diverse perspectieven met de cliënt als uitgangspunt.  

Het Cliëntenplatform heeft de raad van bestuur geadviseerd inzake de overname van het 

bedrijfsonderdeel thuisbegeleiding door een derde partij. Verder heeft het Cliëntenplatform een 

inventarisatie geïnitieerd om de kwaliteit van cliëntmedezeggenschap, -participatie en -samenspraak 

in beeld te brengen. Op basis hiervan zal een herijking plaatsvinden van de ZZG-cliëntmedezeggen-

schapsstructuur en daarmee ook van de rol van het Cliëntenplatform en de onderliggende 

cliëntenraden. Ook heeft het Clientenplatform in 2017 een voordracht gedaan voor een lid van de raad 

van toezicht. 

 

Samenstelling Cliëntenplatform 
 

Naam Functie 

De heer W. Barentsen voorzitter 

De heer R. van Zuydam lid (GCR Wijchen, Maas & Waal) 

De heer H. van Gent lid (GCR Wijchen, Maas & Waal) 

Mevrouw J. van den Bogaard lid (GCR Nijmegen) 

De heer R. van den Bogaard lid (GCR Nijmegen) 

De heer P. de Munk lid (GCR Rijk van Nijmegen) 

De heer F. Boshouwers lid (BCR Herstelcentrum) 

De heer O. Wasmann lid (BCR Herstelcentrum) 

Mevrouw H. Rosman lid (SAR) 

 

Ondernemingsraad  
ZZG zorggroep kent per gebied en voor de Centrale Diensten en het Herstelcentrum een 

ondernemingsraad. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteur treden in de ondernemingsraden 

op als gesprekspartner. Op stichtingsniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad (COR). 

Voor de Centrale Ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de gesprekspartner. 

  

In 2017 heeft de COR een positief advies gegeven over de volgende adviesaanvragen: 

 invoering elektronisch cliënt dossier in beschermd wonen; 

 professionalisering afdeling vastgoed & facilitair; 

 aanstelling directie Herstelcentrum; 

 nieuw lid raad van toezicht. 

 

Het bedrijfsonderdeel Thuisbegeleiding (TBG) is regelmatig onderwerp van gesprek geweest. 

In september ontving de COR het verzoek advies te geven inzake het voorgenomen besluit tot 

overname van dit bedrijfsonderdeel door een andere organisatie. De COR heeft hierop positief 

geadviseerd. Toen de overname onverwacht niet doorging, heeft de COR in december het advies 

gegeven om te starten met een pré-mobiliteitstraject voor de medewerkers. 
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Op de volgende onderwerpen heeft de COR instemming gegeven: 

 vervanging bestaande klokkenluidersregeling ZZG zorggroep; 

 uitvoering “Providerboog”; 

 een zinvolle dag invulling 2018 (Waardigheid en Trots). 

  

De volgende onderwerpen zijn geëvalueerd: 

 pilot Elektronisch Cliënten Dossier binnen beschermd wonen; 

 implementatie gebruik OMAHA binnen de wijkverpleging; 

 aanpassing faciliteitenregeling voor de wijkverpleging; 

 Leren en Ontwikkelen: naar aanleiding van de evaluatie Leren en Ontwikkelen heeft de COR 

voorgesteld om het vereiste punt voor de E-Learning van een 8 naar een 7 te brengen. Dit 

voorstel is geaccordeerd en in 2017 ingevoerd. 

 

Sinds medio 2017 wordt – op initiatief van de COR – een andere werkwijze gevolgd ten aanzien van 

ZZG-brede adviestrajecten, die gebiedsoverstijgend zijn en gericht op een specifiek(e) vakgebied of 

zorgstroom. Deze trajecten worden in een aparte werkgroep behandeld, waarin naast een 

afvaardiging van de COR enkele leden vanuit de ondernemingsraden plaatsnemen, die werkzaam zijn 

in een bepaalde zorgstroom of ervaring hebben met een specifiek (zorgstroomgericht) onderwerp. Op 

deze manier wordt voorkomen dat het onderwerp onnodig op te veel medezeggenschapstafels terecht 

komt en bovendien komt het de inhoudelijke discussie ten goede. Ten slotte sluit deze werkwijze goed 

aan bij de ingezette koers van ZZG in de loop van 2017, waarbij de focus meer is komen te liggen op 

de zorgstromen in plaats van de gebiedsindeling. 

 

De COR heeft zich laten informeren over: 

 kwaliteitskader verpleeghuiszorg; 

 ontwikkelingen wijkverpleging 2017-2019; 

 start pilot gebruik cliëntportaal “Puur van jou”; 

 resultaat van de jaarlijkse audit voor ISO certificaat; 

 stand van zaken good practice voor beschut wonen; 

 Q monitors (financiële rapportage) 2017; 

 uitleg keuze ZZG om te gaan werken met zorgstromen; 

 stand van zaken Wlz thuis arrangementen; 

 ziekteverzuim; 

 HR beleid; 

 kennismaking nieuw lid raad van toezicht; 

 Dekkerswald Foundation; 

 arbo-beleid door Arbo-coördinator; 

 ontwikkeling van het nieuw koersdocument 2018-2022; 

 de taak van de vertrouwenspersoon en haar bevindingen. 

Ook is er een informatief gesprek geweest met de bedrijfsarts en is er periodiek geweest met de 

voorzitter van het Cliëntenplatform en de SAR.  
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De COR heeft in 2017 gekozen voor scholing op maat, dat wil zeggen dat er gekozen is voor scholing 

op onderwerpen die op dat moment de aandacht vragen van de COR. In maart heeft de COR de 2 

scholingsdagen gebruikt om de visie op de medewerker (BOFt) te herzien en in een nieuw jasje te 

steken. 

  

Verder heeft de COR deelgenomen aan de volgende werkgroepen: 

 ontwikkeling document Providerboog; 

 werkgroep van COR- en OR-leden ten behoeve van het ontwikkelen van de kaders voor de 

kanteling werktijden; 

 overleg met de vakbonden. 

 

Een aantal leden van de COR heeft deelgenomen aan een Arbocongres over de nieuwe Arbowet en 

de preventiemedewerker. 

 

Daarnaast heeft de COR de raad van toezicht uitgenodigd in een vergadering. 

 

De COR heeft bovendien de faciliteitenregeling voor COR en OR herzien en een initiatiefvoorstel 

voorgelegd aan de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft hierop positief gereageerd. 

 

De COR heeft het initiatief genomen om de notitie Leren en Ontwikkelen opnieuw te bespreken. Dit 

wordt nader uitgewerkt in 2018. 

 

Samenstelling Centrale Ondernemingsraad 2017 
 

Naam Functie Locatie 

De heer P. Slager voorzitter  

Mevrouw H. van Keulen vicevoorzitter  

Mevrouw J. Keijzers lid Rijk van Nijmegen 

Mevrouw A. van Kampen lid Rijk van Nijmegen 

Mevrouw H. van Keulen lid Wijchen, Maas & Waal 

Mevrouw J. van Beuningen lid Wijchen, Maas & Waal 

De heer B. van der Heijden lid Nijmegen 

Mevrouw T. van Beuningen lid Nijmegen 

Mevrouw L. den Brok lid (tot mei 2017) Centrale Diensten 

Mevrouw J. Simhoffer lid Centrale Diensten 

De heer P. Slager lid Herstelcentrum 
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Risicomanagement, 

administratieve organisatie  
en interne controle 

 
Het bereik en de implementatie van risicomanagement gaan als zoveel activiteiten in golfbewegingen. 

De afgelopen jaren is binnen de ZZG zorggroep veel aandacht gegeven aan risico’s op het gebied van 

o.a. kwaliteit, patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, zorginkoop en gebouwveiligheid. Dit is inmiddels 

in de reguliere processen en interne audits opgenomen. In 2017 is extra aandacht gegaan naar het 

herschrijven van de administratieve organisatie en interne controle van de meest significante 

processen.  

 

Risicomanagement 
Vanwege de veelheid aan strategische onderwerpen als zorgcontractering, kwaliteit van zorg, 

veiligheid, digitalisering ICT, deskundig, gezond en behouden van personeel, verandering in 

zorgprocessen, financiering en treasury, verandering van wet- en regelgeving, rechtmatige 

zorgregistratie en declaratie is integraal risicomanagement evident en onontbeerlijk. Tevens geeft de 

veranderende externe omgeving en de almaar toenemende regelgeving en eisen van overheden, 

zorgverzekeraars, toezichthoudende instanties, externe controles en inspecties en de maatschappij 

continue risicobewustzijn rondom keuzes en besluitvorming.  

 

Risico’s  
ZZG zorggroep heeft een structuur en het juiste niveau mensen in huis om het 

risicomanagementproces voldoende te adapteren en uit te voeren. ZZG zorggroep is in 2017 

wederom ISO 9001 gecertificeerd. De ZZG zorggroep kent een functionele risico-indeling, bedoeld om 

het onderhoud van een strategisch risico op een eenduidige en adequate wijze te borgen.  

 

Deze functionele risico-indeling ziet er als volgt uit: 

 strategische risico’s;  

 markt risico’s; 

 organisatie risico’s;  

 politieke risico’s; 

 personele risico’s;  

 maatschappelijke risico’s; 

 economische risico’s.   
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ZZG zorggroep heeft hiervoor een risico-rad ontworpen, die elk jaar wordt herijkt. Dit leidt voor ZZG 

zorggroep tot de volgende (meest significante) risico’s: 

 

 

 

 

De rode vetgedrukte risico’s heeft ZZG zorggroep bestempeld als de meest significante risico’s en aan 

deze risico’s wordt intern extra aandacht besteed door de verantwoordelijke zorgstroom of is als 

aandachtspunt ondergebracht in de verschillende thema’s. 

 

Naast voorgaande strategische risico’s kijken wij op verschillende manieren naar risico’s en naar 

verschillende vormen van risico’s. Dit gaat van strategische risico’s tot aan de risico’s op de werkvloer 

(zoals de voorbehouden handelingen). Naast deze strategische risicoanalyse wordt een 

stakeholderanalyse, een contextanalyse en een risicoanalyse per domein gemaakt. Tenslotte is in 

2017 een nadere (financiële) risicoanalyse per werkproces gemaakt (zie volgende paragraaf). 

 

Via onder andere interne raadplegingen, presentaties en gesprekken alsmede de managementletter 

en het accountantsverslag en de bespreking met de accountant houdt de auditcommissie van de raad 

van toezicht zich op de hoogte van het interne beheersings- en controlesysteem. Ook frauderisico’s 

en mededingingsrisico’s worden vanuit de accountant gerapporteerd. In 2017 is er naast de 

bestaande gedragscodes en klokkenluidersregeling een notitie voor fraudebeleid uitgewerkt. Er zijn in 

het afgelopen boekjaar geen fraude- en/of mededingingsrisico’s gesignaleerd. De raad van bestuur 

acht de gesignaleerde risico’s voor ZZG zorggroep op dit moment in voldoende mate beheerst. 
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Administratieve Organisatie en Interne Controle 
In 2017 zijn wij gestart met het nader in kaart brengen van de financiële risico’s per proces. De meest 

significante risico’s hebben wij geanalyseerd en beoordeeld en vervolgens zoveel als mogelijk 

gekwantificeerd. Dit levert veel inzicht op in de risico’s en aandachtspunten in het proces. Zodra een 

risicoanalyse was uitgewerkt is het proces eveneens uitgewerkt in tekst. In deze procesbeschrijving 

wordt naast een inhoudelijk hoofdstuk, de stappen van het proces beschreven. Ten aanzien van de 

zorgstromen worden eveneens de actuele beleidsregels van de NZa aan de procesbeschrijving 

toegevoegd. 

 

De volgende processen zijn beschreven dan wel onderhanden: 

 zorgstromen; 

 beschermd- en beschut wonen (Wlz); 

 wijkverpleging (Zvw); 

 geriatrische Revalidatie (Zvw); 

 medische- en paramedische behandeling (Wlz, Zvw en subsidie). 

 overige opbrengsten; 

 personeelsproces; 

 inkoopproces (materialen en diensten); 

 ICT proces. 
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Financiën 2017  
 
ZZG zorggroep voelt zich verantwoordelijk om een gedegen financieel beleid te voeren en continuïteit 

van de bedrijfsvoering en daarmee de continuering van goede zorg voor onze cliënten en personeel te 

waarborgen. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is de belangrijkste drijfveer van ons 

bestaan. 

 

Financieel beleid ZZG zorggroep 
ZZG zorggroep heeft zich afgelopen jaren goed voorbereid op de ingezette transities in de langdurige 

zorg. Zorginhoudelijke vernieuwingen en veranderingen binnen de organisatie hebben ertoe geleid dat 

ZZG zorggroep in 2017 op positieve wijze invulling geeft aan de doorgevoerde veranderingen in de 

langdurige zorg.  

 

In oktober 2017 is besloten de organisatiesturing op basis van de gebieden tijdelijk los te laten en de 

sturing te laten plaatsvinden op basis van de zorgstromen: beschermd- en beschut wonen, 

wijkverpleging en herstelzorg. 

 

Het financieel beleid van ZZG zorggroep is gericht op een positief exploitatieresultaat op elk domein. 

Dit blijkt de afgelopen jaren niet eenvoudig. In de Wlz zorg wordt de complexiteit van de zorg steeds 

zwaarder, waarbij de inzet van personeel inmiddels hoger ligt dan de “oude” NZa normen. Wij zien dat 

voorgaande van invloed is op onze werknemers en dit het ziekteverzuim verhoogt. Met als gevolg dat 

de exploitatieresultaten dalen. In de wijkverpleging werken wij inmiddels met meer dan 30% HBO-ers 

en kunnen wij cliënten langer verantwoord thuis houden zonder dure ziekenhuisopnames. In de 

onderhandeling met de zorgverzekeraars wordt deze visie wel gewaardeerd, maar niet beloond. 

Enkele zorgverzekeraars dwingen ons onder kostprijs te werken en productieplafonduitbreidingen 

gaan uiterst moeizaam bij enkele zorgverzekeraars. Tenslotte is de geriatrische revalidatie en de 

overige herstelzorg een beweeglijke markt. Flexibelere inzet van personeel is dan essentieel om een 

gezonde bedrijfsvoering te houden.  

 

Voor ZZG zorggroep ligt de huidige focus voor de financiële consequenties altijd op lange termijn. 

Voor alle zorgstromen willen wij goede kwalitatieve zorg waarbij uiteraard rekening wordt gehouden 

met interne en externe eisen, maar die ook tot een positief rendement moeten leiden. 

 

ZZG zorggroep voert sinds jaar en dag een conservatief financieel beleid en anticipeert op genoemde 

ontwikkelingen. Aspecten van dit financiële beleid zijn: 

 vroegtijdig anticiperen om (verwachte) budgetdalingen e/of prijsdalingen op te vangen; 

 opstellen good practices in de wijkverpleging, good practices in het beschermd en beschut wonen 

en focus op langere gemiddelde ligduur in de geriatrische revalidatie; 

 de middelen van het kwaliteitskader in de langdurige zorg inzetten, waarbij de cliënt maximaal 

wordt ondersteund en de medewerker maximaal wordt ontlast; 

 de komende jaren zal heel veel aandacht moeten gaan naar het behoud van de huidige 

medewerkers en het aanvullen van nieuwe – soms hoger opgeleide – medewerkers. De zwaarte 
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en complexiteit van de zorg brengt met zich mee dat het opleidingsniveau van de medewerker 

hierop op onderdelen moet aansluiten; 

 het ziekteverzuim is in het beschermd en beschut wonen een belangrijk aandachtspunt. Dit heeft 

in 2017 al extra aandacht gekregen door bijvoorbeeld het introduceren van de providerboog, maar 

dit zal de komende jaren nadrukkelijk op de agenda komen; 

 sturing op het minimaliseren van overschrijdingen van productie- en schadelastafspraken met 

verzekeraars (wijkverpleging, geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf) en in de Wlz met het 

zorgkantoor; 

 optimaal gebruik van het vastgoed en de vastgoedfaciliteiten door volle bezetting te realiseren; 

 tenslotte zullen wij incidentele baten nooit aanwenden om structurele lasten te dekken. 

 

De financiële beheersing wordt ondersteund via de periodieke rapportage middels business 

intelligence tools en de hieraan gerelateerde informatiekubussen. Minimaal éénmaal per kwartaal 

vindt op concernniveau een uitgebreide rapportage plaats, waarin ook de balans en kengetallen (zoals 

solvabiliteit, liquiditeit, resultaat- en vermogensratio) kritisch worden geanalyseerd. Deze worden 

besproken met de raad van bestuur en verzonden naar de raad van toezicht. Sturing vindt 

maandelijks plaats via managementinformatie, die aan de raad van bestuur, directeuren en 

managementlagen wordt overlegd. De managementinformatie is uitgewerkt in financiën, 

personeelsinzichten, kwaliteitsparameters, productie en capaciteit.  

 

Omzet en resultaatontwikkeling ZZG zorggroep 2017 

Het resultaat van ZZG zorggroep over 2017 bedraagt geconsolideerd € 1,1 miljoen positief en is 

behaald met een omzet van € 130 miljoen (2016: € 128 miljoen). Het resultaat is lager dan verwacht 

door een lagere zorgexploitatie. Het voorsorteren op een hogere personeelsinzet vanuit het 

kwaliteitskader, intern opgestelde good practices en het hogere ziekteverzuim zijn hier debet aan. 

 

De omzet is voor het eerst sinds jaren weer gestegen door het openen van nieuwe locaties en 

tarifering en kwaliteitsimpulsen en hiermee is de Wlz omzet circa € 4,5 miljoen gestegen. De omzet 

van de wijkverpleging en Wmo is licht gedaald. Door de positieve resultaten op de 

vastgoedportefeuilles en incidentele meevallers is het totaal exploitatieresultaat van de ZZG 

zorggroep positief.  

 

Onderverdeeld naar jaren is het jaarrekeningresultaat van ZZG zorggroep als volgt opgebouwd: 

Jaren (x ‘000) 2017 2016 2015 2014 2013 

Totaal resultaat ZZG 1.145 1.643 3.445 6.456 5.312 
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De ontwikkeling van de totale baten, lasten en resultaat valt op hoofdlijnen voor de afgelopen vijf jaar 

als volgt uiteen: 

 

Ontwikkeling totale baten (x ‘000) 2017 2016 2015 2014 2013 

Opbrengsten zorgprestaties 119.841 116.017 118.627 130.720 132.627 

Subsidies 3.818 4.058 4.331 1.240 965 

Overige bedrijfsopbrengsten 6.647 8.220 10.216 10.330 10.937 

Totale baten 130.306 128.295 133.174 142.290 144.529 

 

Ontwikkeling totale lasten (x ‘000) 2017 2016 2015 2014 2013 

Totale personeelskosten 99.052 98.477 100.088 105.246 110.825 

Totaal overige bedrijfskosten 26.005 24.174 27.185 27.444 26.484 

Totaal kapitaalslasten 4.104 4.001 2.456 3.143 1.908 

Totale lasten 129.161 126.652 129.729 135.833 139.217 

RESULTAAT 1.145 1.643 3.445 6.457 5.312 

 

Productie 
De capaciteit voor de zwaardere zorg (beschermd wonen) laat een verdere stijging zien door verdere 

afbouw van de verzorgingshuizen en de opening van een aantal nieuwe locaties. In de wijkverpleging 

zien we al drie jaar op rij een opvallende afbouw van het aantal uren wijkverpleging in de 

zorgverzekeringswet (zvw), terwijl het aantal extramurale uren zorg in de wet langdurige zorg redelijk 

stabiel blijft. Het gemiddeld aantal bedden in de geriatrische revalidatie is aanzienlijk gedaald van 76 

naar 67 bedden. In hoofdlijnen zien de productie aantallen van ZZG zorggroep er als volgt uit: 

 

Jaren (x ‘000) 2017 2016 2015 

Uren Wijkverpleging (excl. MSVT) in de Zvw 518.000 536.000 596.000 

Extramurale uren in de Wlz 56.000 55.000 58.000 
    

ZZP/VPT zonder behandeling (dagen) 101.000 128.000 158.000 

ZZP/VPT met behandeling (dagen) 246.000 220.000 206.000 
    

Gemiddeld aantal bedden GRZ 67 76 77 
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Financiële kengetallen 
Materiële vaste activa 

De investeringen bedragen in 2017 € 2,7 miljoen (2016: € 18,2 miljoen). In 2017 hebben er geen grote 

investeringen plaatsgevonden. De investeringen betreffen met name vervangingsinvesteringen zoals 

de jaarlijkse vervanging van inventarissen, automatisering en installaties. In 2018 trachten wij in Mook 

(’t hart van Mook) nog een nieuwe locatie beschermd wonen te realiseren. 

 

Solvabiliteit  

De solvabiliteit (de mate waarin ZZG in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen) 

kan in diverse ratio’s worden uitgedrukt. Hieronder staan de twee meest relevante genoemd. 

 

Bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 

Het eigen vermogen bestaat uit 
de volgende componenten: 

€ € € € € 

Kapitaal 118 118 118 118 118 

Bestemmingsreserve 46.923 45.878 44.306 40.923 34.723 

Algemene en overige reserves 13.432 13.508 13.368 13.328 13.086 

Totaal eigen vermogen 60.472 59.503 57.791 54.368 47.927 

Voorzieningen 14.604 14.986 19.365 19.536 14.912 

Subtotaal eigen 
vermogen/voorzieningen 

75.077 74.489 77.156 73.905 62.838 

Balanstotaal 99.758 105.743 107.402 105.975 99.727 

Som van de bedrijfsopbrengsten 130.306 128.295 133.175 142.289 144.529 

Solvabiliteit % % % % % 

Eigen vermogen/balanstotaal 60,6 56,3 53,8 51,3 48,1 

Eigen 
vermogen/bedrijfsopbrengsten 

46,4 46,4 43,4 38,2 33,2 

 

Liquiditeit  

Het kasstroomoverzicht toont in de jaarrekening 2017 een afname van € 4,2 miljoen (in 2016: € 9,9 

miljoen). In 2017 hebben wij € 2,7 miljoen geïnvestereerd in materiële vaste activa. Hierdoor is de 

grote afname veroorzaakt. De reguliere kasstroom uit de operationele activiteiten is negatief. In 2017 

is dit een bedrag van € 1,7 miljoen negatief, terwijl deze in 2016: € 2,6 miljoen positief was. ZZG 

zorggroep heeft een doorlopende liquiditeitsprognose en indien wij de uitkomsten van de realisatie 

hieraan toetsen, blijkt dat de inschattingen goed aansluiten. ZZG zorggroep heeft een maandelijkse 

cyclus en bespreekt de uitkomsten hiervan eens per kwartaal in het treasury overleg. Jaarlijks wordt 

het treasury jaarplan geactualiseerd en besproken met de auditcommissie. Er is een treasury beleid, 

waarbij het gebruik van financiële instrumenten slechts is toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring 

van de raad van bestuur en de raad van toezicht.   
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De liquiditeitspositie geeft aan in welke mate ZZG zorggroep op korte termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen. Hierbij is tevens de structuur van belang waarop de financieringen zijn ingericht. In 

onderstaande tabel zijn financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd.  

 

Bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 

 € € € € € 

Vaste activa 60.739 63.226 55.246 27.644 28.878 

Vlottende activa 39.019 42.517 52.157 78.331 70.850 

Kortlopende schulden -20.683 -26.482 -24.836 -25.925 -30.009 

Werkkapitaal 19.110 16.673 28.055 53.141 41.576 

Financieringsbehoefte 79.849 79.899 83.301 80.785 70.453 

Gefinancierd met:      

Eigen vermogen 60.472 59.503 57.791 54.368 47.927 

Voorzieningen 14.604 14.986 19.365 19.536 14.912 

Langlopende schulden 4.772 5.410 6.145 6.880 7.615 

Totale financiering 79.849 79.899 83.301 80.785 70.453 

Current ratio (vlottende 
activa/kortlopende schulden) 

1,89 1,61 2,10 3,02 2,36 

 

De current ratio van ZZG zorggroep (norm is 1) is gestegen. In 2017 hebben wij voor € 5,2 miljoen (in 

2016 € 18,2 miljoen) uit eigen middelen geïnvesteerd in vaste activa. Mede hierdoor zijn de liquide 

middelen met circa € 4 miljoen gedaald. De ratio van 1,9 is echter gestegen, omdat de kortlopende 

schulden met bijna € 6 miljoen zijn gedaald. Van onze financieringsbehoefte is eind 2017 75,5% 

gefinancierd met eigen vermogen. Ultimo 2016 was dit 74,5%. 

 

Ratio’s 
In onderstaande tabellen worden de financiële prestaties van ZZG zorggroep weergegeven: 

 resultaatratio  bedrijfsresultaat / totaal bedrijfsopbrengsten; 

 current ratio  vlottende activa / vlottende passiva; 

 vermogensniveau   eigen vermogen / totaal bedrijfsopbrengsten; 

 solvabiliteit    eigen vermogen / totaal vermogen. 
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 Norm 2017 2016 2015 2014 2013 

Resultaatratio > 1,5% 0,89% 1,28% 2,59% 4,54% 3,68% 

Current ratio > 1 1,89 1,61 2,10 3,02 2,36 

Vermogensratio > 15% 46,41% 46,38% 43,39% 38,21% 33,20% 

Solvabiliteit > 20% 60,62% 56,27% 53,81% 51,30% 48,10% 

 

Kengetallen ZZG zorggroep t.ov. de landelijke VVT sector 
Er is een analyse gemaakt van de overall performance van ZZG zorggroep ten opzichte de landelijke 

VVT zorgaanbieders. De benchmarkgegevens zijn afgeleid van de barometer 2017 van EY. Voor een 

beter inzicht hebben we hieronder de cijfers van de afgelopen vijf jaar gepresenteerd met daarnaast 

de branchecijfers van de afgelopen vier jaar. Benchmarkgegevens kunnen op diverse vlakken worden 

weergegeven. Wij hebben de volgende vijf variabelen geselecteerd:  

 rendement; 

 solvabiliteit; 

 vermogensniveau; 

 current ratio; 

 personeelskosten (ratio). 
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Toekomstig financieel beleid 
De financiële beheersing van de zorg- en vastgoedexploitatie is evident voor de continuïteit van een 

zorgorganisatie. De laatste jaren staan de zorgexploitaties op alle zorgstromen onder druk. De drie 

zorgstromen van ZZG zorggroep worden in 2018 door een directie per zorgstroom aangestuurd. 

Tevens zijn een viertal thema’s benoemd (HRM, ICT, zorgthema’s en de klantreis). Naar verwachting 

zullen de opbrengsten 2018 verder stijgen. Niet helder is of het kabinet de aanvullende middelen voor 

het kwaliteitskader verder zal doorvoeren in de langdurige zorg of dat op basis van de 

kostprijsonderzoek in de langdurige zorg of in de wijkverpleging nieuwe tariefstructuren komen. 

 

Het belangrijkste thema voor de toekomst is het behoud en aantrekken van personeel. De 

arbeidsmarkt raakt overspannen. ZZG zorggroep is bezig om op dit terrein allerlei thema’s in te zetten 

om voorgaande te bewerkstelligen.  

 

Verdergaande samenwerking in de keten en samenwerking met andere zorgaanbieders zal helpen bij 

het behalen van de strategische doelstellingen. In de komende jaren zullen we onze strategie 

herformuleren en wordt een nieuwe koers ontwikkeld. In 2018 zal er eveneens nader inzicht komen 

naar het toekomstige besturingsmodel en de topstructuur en wordt gekeken of de nieuwe besturing op 

basis van de zorgstromen verder gestalte krijgt. Daarnaast is het optimaliseren van kwaliteitszorg en 

de ICT-processen van evident belang alsmede verdere professionalisering van 

managementinformatie door integratie van kwaliteit en andere gegevens. Ook ligt de nadruk meer en 

meer op business intelligence. 

 

De relatie met zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten zijn onverminderd belangrijk. ZZG 

zorggroep vindt een goede verstandhouding belangrijk en wil samen met deze partijen de zorg op een 

hoger niveau tillen. De productieplafond en het niet vergoeden van overproductie is inzet in de 

onderhandelingen, maar boven alles moet de cliënt goede kwalitatieve zorg krijgen.  

 

In 2018 zal naar verwachting de bouw starten van de nieuwe locatie ‘t hart van Mook en tevens zullen 

we bekijken of bestaande ‘’oudere” locaties nog voldoende mee kunnen in de toekomst.  

 

Dit alles overziende en in combinatie met het afgesloten boekjaar 2017, alsmede de in gang gezette 

ontwikkelingen en doorgevoerde maatregelen, geven veel vertrouwen in de toekomst.  
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Bijlage 1 

Uitgangspunten van de verslaggeving  
 
Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag 
ZZG zorggroep kiest al enige jaren voor een verkorte versie van het bestuursverslag. Ook dit jaar is 

daarvoor gekozen, met als doel het verslag leesbaar te houden voor cliënten, medewerkers en 

samenwerkingspartners. 

 

Wettelijk kader 
Wat wettelijk gezien vereist is aan informatie voor onze toezichthouders en financiers is terug te 

vinden in DigiMV, de (toelichting op de) jaarrekening en de bijlagen bij dit verslag.  

Het bestuursverslag, de jaarrekening, toelichting en bijlagen, met alle cijfers en feiten zoals hier 

gepresenteerd, geven naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld 

van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over 2017.  

 

Proces van totstandkoming 

Het bestuursverslag 2017 komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en is 

goedgekeurd door de raad van toezicht.  

 

Dit jaarverslag is gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl  
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Bijlage 2 
Profiel van de organisatie 
 
2.1 Algemene identificatiegegevens  

Naam verslagleggende rechtspersonen Stichting ZZG zorggroep 

Adres Nijmeegsebaan 29 

Postcode 6561 KE 

Plaats Groesbeek 

Telefoonnummer 024 - 301 79 00 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 09162727 

E-mailadres info@zzgzorggroep.nl 

Internetpagina www.zzgzorggroep.nl 

Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep 

 
2.2 Structuur van ZZG zorggroep 
Juridische structuur ZZG zorggroep 

ZZG zorggroep is een stichting.  

Tot de geconsolideerde groep ZZG zorggroep behoren de volgende groepsmaatschappijen:  

 

Deelnemingen 

Stichting ZZG zorggroep heeft een belang in de volgende rechtspersonen: 

 Zorgzuster Zuid-Gelderland B.V., gevestigd te Groesbeek. De kernactiviteit van dit bedrijf is het 

bemiddelen tussen zelfstandigen in de zorg en zorgvragers. Stichting ZZG zorggroep heeft een 

kapitaalbelang van 100% in deze B.V. 

 ZZG ThuisService B.V., gevestigd te Groesbeek. Vanaf 1 februari 2012 worden geen activiteiten 

door dit bedrijf uitgevoerd. Stichting ZZG zorggroep heeft een kapitaalbelang van 100% in deze 

B.V. 

 

Overige gelieerde organisaties 

 Stichting Samenwerking ZZG - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk 

(50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. 

Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. 

 Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland is een organisatorisch verbonden steunstichting. 

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van de Stichting ZZG zorggroep. De raad van 

toezicht van ZZG zorggroep is tevens raad van toezicht van het Steunfonds. 
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Organisatorische structuur  

Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair 

verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de 

raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de 

daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk 

vastgelegd.  

 

ZZG zorggroep heeft vanaf 1 oktober 2017 gekozen voor een tijdelijke structuurwijziging. Het 

uitgangspunt van deze tijdelijke structuurwijziging vormt de professionele aansturing vanuit de 

zorgstromen, waarbij de stroomeigenaren operationeel, hiërarchisch en functioneel verantwoordelijk 

zijn voor de betreffende stroom. De structuur wordt niet structureel (formeel) gewijzigd omdat de raad 

van bestuur van mening is dat de wijkgerichte benadering ook op termijn een belangrijk uitgangspunt 

zal blijven. Alleen door de prioriteit voor de komende periode op deze stromen en het professioneel 

handelen te leggen kan deze ontwikkeling worden versterkt. Cliënten willen dicht bij huis geholpen 

worden. De zorgvraag is grotendeels zorgstroom bepaald en wordt ook in de zorgstroom opgelost. 

Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd. Lijn en staf 

hebben ieder een eigen integrale verantwoordelijkheid.  

 

Het organogram van ZZG zorggroep 2017 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (zie figuur). 
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Bijlage 3 
Bestuur en toezicht 
 
In deze bijlage staan de gedragsregels voor goed bestuur en goed toezicht centraal.  
 

3.1 Raad van toezicht 
Wijze van functioneren van de raad van toezicht 

Het functioneren van de raad van toezicht van ZZG zorggroep is beschreven in de statuten van ZZG 

zorggroep en in het daarvan afgeleide reglement van de raad van toezicht. Het reglement van de raad 

van toezicht is aanvullend op hetgeen in de statuten is vastgelegd en beschrijft meer in detail de 

overeengekomen werkwijze.  

 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Governancecode Zorg per 1 januari 2017 zijn 

voornoemde statuten en het reglement van de raad van toezicht in 2017 aangepast om ze in lijn te 

brengen met deze code. Uitgangspunten van de nieuwe code zijn zeven leidende principes: goede 

zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, 

verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. Deze principes worden door de raad van toezicht in 

zijn handelen en functioneren gehanteerd.  

 

Onafhankelijkheid en samenstelling van de raad van toezicht  

De raad van toezicht van ZZG zorggroep functioneert in 2017 met vijf leden, waarbij mevrouw  

A. Bouwmeester conform rooster per 27-05-2017 is afgetreden en mevrouw M.J.M. Weerts per 

28-06-2017 is toegetreden.  

 

Conform de WTZi is de raad van toezicht zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, 

de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en 

kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige 

interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, 

zich bewust van de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. De leden van de raad van 

toezicht geven jaarlijks inzicht in de nevenfuncties die worden bekleed en dienen melding te maken 

van wijzigingen daarin. In de Personalia treft u de vereiste informatie aan.  

Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 

Zorg (NVTZ). Door te participeren in studiedagen van de NVTZ houdt de raad van toezicht voeling 

met de ontwikkeling van de governance in de zorg. 

De raad van toezicht verklaart in dit verslag onafhankelijk te functioneren ten opzichte van de raad van 

bestuur. 

 

Zelfevaluatie 

De raad van toezicht bespreekt periodiek, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur, zowel zijn 

eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies die hieraan moeten 
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worden verbonden. In 2017 zijn afspraken gemaakt over de eerstvolgende zelfevaluatie begin 2018 

onder begeleiding van een externe. 

 

Bezoldiging raad van toezicht  

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vaste bezoldiging per jaar. In de jaarrekening zijn 

deze bedragen opgenomen. 

 

Toezichtsvisie  

De taken van de raad van toezicht zijn verwoord in de statuten en kunnen worden samengevat als: 

integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en 

op de algemene gang van zaken in de zorginstelling. De raad van toezicht vervult daarbij een 

werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat 

laatstgenoemde met raad terzijde. Deze brede toezichtsvisie sluit aan op de strategie van ZZG 

zorggroep.  

 

Informatiebronnen raad van toezicht 

Goed toezicht kan alleen worden uitgeoefend als de raad van toezicht goed is geïnformeerd. Dit is 

primair de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, maar de raad van toezicht kan ook zelf het 

initiatief nemen door vragen te stellen en zich te laten informeren, bijvoorbeeld door de accountant. De 

raad van toezicht van ZZG zorggroep heeft een aantal formele en informele informatiebronnen en  

-momenten: 

 

Agendacommissie 

De voorzitter van de raad van toezicht vormt met de raad van bestuur en de 

secretaris de agendacommissie. Hier wordt een toelichting gegeven op de actuele 

stand van zaken binnen ZZG zorggroep en wordt de agenda van de raad van 

toezicht voorbereid. 

Interne en externe 

ontwikkelingen 

Vast agendapunt op iedere vergadering, waardoor de raad van toezicht snel wordt 

‘bijgepraat’ op een breed scala aan onderwerpen. 

Rapportages 

De raad van toezicht ontvangt de gebruikelijke documenten en rapportages  

(jaarrekening, financiële en personele rapportages, kaders bedrijfsvoering, 

beleidsplannen) en voor elk agendapunt de noodzakelijke achtergrondinformatie en 

relevante stukken.  

De rapportages belichten steeds een ander aspect van de bedrijfsvoering, waardoor 

ook de risico’s op die aspecten inzichtelijk worden. 

ZZG zorggroep net 
De leden van de raad van toezicht zijn aangesloten op het intranet van ZZG 

zorggroep. 

COR Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met de COR. 

Cliëntenplatform 
Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met het 

Cliëntenplatform. 

Bedrijfsbezoek 

De raad van toezicht vergadert regelmatig op een locatie en laat zich dan informeren 

over de gang van zaken aldaar. Daarnaast worden er door de leden van de 

commissie Kwaliteit en Veiligheid werkbezoeken afgelegd. 
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Verslag van werkzaamheden in 2017 
De raad van toezicht heeft in 2017 viermaal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. De 
aanwezigheid van de leden was praktisch 100%.  
 
In 2017 zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten van de raad van toezicht de volgende 
geweest:  
(status gevolgd wil zeggen dat de raad van toezicht zich over dit onderwerp heeft laten informeren 
door de raad van bestuur) 
  

Onderwerp Status 

Kwartaalcijfers ZZZG zorggroep Gevolgd 

Herbenoeming van de heer W. den Hartog (lid raad van toezicht) tweede termijn Besluit 

Verkoop van aandelen van Baqen B.V. Goedgekeurd 

Benoeming M.J.M. Weerts tot lid raad van toezicht Besluit 

Aanzet nieuw koersdocument (2018-2022) ZZG zorggroep  Gevolgd 

Bespreking sturing op zorgstromen en doorontwikkeling van good practices Gevolgd 

Vervreemding villa op Parklaan 70 te Groesbeek Besluit 

Nadere invulling zelfevaluatie raad van toezicht onder externe begeleiding   Besluit 

Mandaat raad van toezicht aan raad van bestuur over vastgoedtransacties kleiner dan  
€ 100.000 

Besluit 

Reorganisatie Thuisbegeleiding (TBG) ZZG zorggroep Besluit 

Wijziging statuten Stichting ZZG zorggroep mede o.b.v. Governancecode Zorg Besluit 

Herzien reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur Goedgekeurd 

Bespreking afbouw Wet Normering Topinkomens  Gevolgd 

Vaststelling bezoldiging en afbouwregeling raad van bestuur 2018 Besluit 

Indeling van ZZG zorggroep in klasse IV Besluit 

Vaststelling van de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht voor 2018 Besluit 

Overdracht Thuisbegeleiding (TBG) ZZG zorggroep Goedgekeurd 

Begroting 2018 Goedgekeurd 

Jaarstukken 2016 vastgesteld: 

- jaarverslag en jaarrekening 2016 Stichting ZZG zorggroep 

- jaarrekening 2016 Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland 

- accountantsverslag 2016 door PWC 

Goedgekeurd 

 

 

Gevolgd 

 
De raad van toezicht is tussentijds enkele keren schriftelijk en telefonisch geïnformeerd en 
geraadpleegd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Ook zijn er enkele besluiten buiten 
vergadering genomen. 
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Commissies 
De raad van toezicht heeft drie commissies: een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit en 
Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Elk van de leden van de raad van toezicht functioneert in 
één of twee commissies. 
 

Samenstelling Auditcommissie in 2017 
 

Naam Functie 

De heer W. den Hartog voorzitter 

Dhr. R. Jeurissen lid 

 

Samenstelling Commissie Kwaliteit en Veiligheid in 2017 
 

Naam Functie 

Mevrouw A. Bouwmeester lid (tot 27 mei 2017) 

Mevrouw B. van Emmerik lid 

De heer A. Höppener voorzitter 

Mevrouw M.J.M. Weerts lid (vanaf 28 juni 2017) 

 

Samenstelling Remuneratiecommissie in 2017 
 

Naam Functie 

Mevrouw B. van Emmerik voorzitter 

De heer W. den Hartog lid 
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Personalia raad van toezicht 
 

Naam (geboortejaar) 
aandachtsgebied 

Hoofd- en nevenfuncties Eerste termijn Tweede termijn 

Mevrouw A. 
Bouwmeester (1966)  

Cliënten 

Hoofdfunctie: 

Directeur/eigenaar Bouwmeester 
Management & Consultancy  
(tot 1 mei 2017) 

Voorzitter raad van bestuur bij Zorggroep 
Sint Maarten  
(vanaf 1 mei 2017) 

Nevenfuncties: 

Directeur/eigenaar Bouwmeester 
Management & consultancy  
(vanaf 1 mei 2017)  

Lid Bestuur St. Vitesse Betrokken  
(tot september 2017) 

Lid raad van toezicht Vivare  
(vanaf 1 juli 2017) 

27-05-2009 

27-05-2013 

27-05-2013 

27-05-2017 

Mevrouw B.L.J. van 
Emmerik (1959)  

Gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

Hoofdfunctie: 

Directeur interim- en adviesbureau Ideetrix 

Nevenfuncties: 

Vicevoorzitter Zorgaccent  
(tot en met 1 september 2017) 

Lid adviesraad Gloedcommunicatie; 
communicatiebureau 

Externe begeleider van evaluaties raden van 
toezicht en regioambassadeur Gelderland 
Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in de Zorg en Welzijn 
(NVTZ) 

Kerndocent NVTZ Academie ‘Nieuwe 
toezichthouders in de Zorg en Welzijn’ 

Lid regiobestuur D66 Overijssel  
(tot en met 1 april 2017) 

Senior Consultant Publicspirit selectie- en 
wervingsbureau  
(tot en met 1 april 2017) 

01-01-2015 

01-01-2019 

01-01-2019 

01-01-2023 

Dhr. W.R. den Hartog 
(1950) 

Financiën 

Hoofdfunctie: 

Zelfstandig adviseur in de gezondheidszorg 

Nevenfuncties: 

Lid raad van toezicht  

Elkerliekziekenhuis, Helmond 

Lid raad van toezicht Cordaan, 
Amsterdam 

Lid raad van toezicht Middin, 

Rijswijkcliëntervaring kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg  

 

 

 

 

 

 

 

 

01-06-2013 

01-06-2017 

01-06-2017 

01-06-2021 



 

 

JAARVERSLAG 2017 | ZZG zorggroep  Waardering 47 

Naam (geboortejaar) 
aandachtsgebied 

Hoofd- en nevenfuncties Eerste termijn Tweede termijn 

Dhr. A.P.J. Höppener 
(1947) 

Kwaliteit en veiligheid 

Nevenfuncties: 

Voorzitter Stichting Achmea     

Slachtoffer en Samenleving 

Lid Raad voor civiel-militaire Zorg 
en Onderzoek 

Lid raad van toezicht Theater de Kom, 
Nieuwegein 

Lid raad van toezicht Pluryn 

Lid algemeen bestuur Parochie Heilige Drie-
Eenheid 

Voorzitter Stichting Vergeten Slachtoffers 
WO II psychiatrie en verstandelijke beperking  

01-06-2012 

01-06-2016 

 

01-06-2016 

01-06-2020 

Dhr. R.G.P. Jeurissen 
(1955) 

Voorzitter 

Ondernemer, ICT, Markt 

Hoofdfunctie: 

Algemeen directeur CTB Investments 

Directeur JRS Investments BV 

Bestuurder ITSO BV 

Lid raad van commissarissen SD Worx BV 

Nevenfuncties: 

Voorzitter VPTZ Wijchen 

Voorzitter financiële commissie congregatie 
St. Lucia 

Penningmeester Stichting KHO 

Aandeelhouder (minderheid) diverse Start 
Ups 

 

01-01-2015 

01-01-2019 

01-01-2019 

01-01-2023 

Mw. M.J.M. Weerts 
(1963) 

Cliënten 

Hoofdfunctie: 

Zelfstandig adviseur in de gezondheidszorg  

Nevenfuncties: 

Voorzitter raad van toezicht 
Gezondheidscentrum Overvecht 

Lid bestuur Overvecht Gezond! 

Voorzitter raad van advies Raedelijn 

Voorzitter adviesraden medische kindzorg 
systeem 

Voorzitter gebruikerscommissie BENEFIT 

Voorzitter platform continentie 
hulpmiddelenzorg 

Voorzitter stuurgroep kwaliteitsindicatoren 
farmacie 

Lid commissie instrumentenwaaier 
cliëntenervaring kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 

28-06-2017 

28-06-2021 

28-06-2021 

28-06-2025 

 
Samenstelling raad van toezicht ZZG zorggroep in 2017 
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3.2 Normen voor goed bestuur 

ZZG zorggroep legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de 

stichting bestuurd wordt. De Governancecode Zorg, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is, en de Wet 

Toezicht Zorginstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. De raad van bestuur handelt conform de 

Governancecode Zorg volgens het “pas-toe-en-leg-uit-beginsel”; soms is bij toepassing uitleg nodig 

(pas toe en leg uit) en soms kan afwijking niet aan de orde zijn (pas toe). 

 

De statuten van ZZG zorggroep en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht 

zijn in 2017 in lijn gebracht met de Governancecode Zorg en voldoen derhalve aan de uitgangspunten 

uit die Governancecode Zorg. De leden van de raad van toezicht zijn deskundig op verschillende 

terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door cursussen te volgen. Zij hebben 

geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met ZZG zorggroep.  

 

De Governancecode Zorg en de WTZi vragen om een gestructureerde aanpak van 

risicomanagement, prestatiesturing en verantwoording daarover aan de raad van toezicht. De raad 

van toezicht ontvangt informatie over strategie, beleid en doelen. Daarnaast ontvangt de raad van 

toezicht informatie over de realisatie van deze doelen (integrale kwartaalrapportage) en het 

achterliggende systeem van sturing en beheersing. Risico’s en de beheersing daarvan komen in elke 

vergadering van de raad van toezicht aan bod.  

 

3.3 Raad van bestuur 
De statuten van ZZG zorggroep voorzien in de raad van bestuur-/raad van toezichtstructuur. De raad 

van bestuur bestuurt de stichting. De onafhankelijke raad van toezicht houdt integraal toezicht op het 

beleid van de raad van bestuur, de nevenfuncties en op de algemene gang van zaken binnen de 

stichting.  

 

Reglement voor de raad van bestuur 

De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn beschreven in een reglement raad van bestuur. 

Hierin is onder meer vastgelegd: de positionering van de raad van bestuur; verantwoording en 

verantwoordelijkheid; besluitvorming; vergaderingen; waarneming, bereikbaarheid en vacature; 

belanghebbenden en medezeggenschap; deskundigheid; transparantie en externe verantwoording en 

vertrouwelijkheid. 

 

Maatregelen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen zijn de volgende: 

 openheid over nevenfuncties in het jaarverslag, aanvaarden van nevenfuncties eerst na 

schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht; 

 voorkomen van strijdigheid tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook 

elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf 

wordt vermeden; 

 indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen 

één of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het desbetreffende 
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bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een 

tegenstrijdig belang heeft; 

 het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit 

transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of 

biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting 

verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur persoonlijk geen geschenken, provisie of 

commissieloon aanvaarden of vorderen van personen die ten behoeve van de stichting en de 

daarmee verbonden instellingen werkzaam zijn dan wel van potentiële leveranciers van de 

stichting; 

 vermelding van de bezoldiging van de (leden van de) raad van bestuur in de jaarrekening. 

 

De raad van bestuur werkt met een collegiaal model met een procesverantwoordelijke voorzitter. De 

raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur evalueert haar 

functioneren en de onderlinge verhoudingen periodiek en stelt haar werkwijze zo nodig bij. Zij 

informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover.  

De raad van bestuur overlegt periodiek met de raad van toezicht (conform jaaragenda en bilateraal 

indien nodig), als raad van bestuur (wekelijks), met de directeuren (plenair en bilateraal), met de COR, 

met het Cliëntenplatform en met de SAR (conform jaaragenda), met diverse externe stakeholders, met 

medewerkers tijdens werkbezoeken en tijdens vergaderingen. De vergaderingen van de raad van 

bestuur worden voorbereid via een agenda en genotuleerd.  

Zie voor personalia en nevenfuncties de bijlage Personalia. De nevenfuncties van de raad van bestuur 

zijn goedgekeurd door de raad van toezicht.  

 

Beleid bezoldiging van de leden van de raad van bestuur 

De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur. De 

arbeidsovereenkomsten met de voorzitter en het lid van de raad van bestuur zijn gesloten voor 

onbepaalde tijd en vóór de inwerkingtreding van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT).  

Dientengevolge is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de gemaakte afspraken 

gedurende een periode van 4 jaar gerespecteerd en vervolgens in drie jaar afgebouwd worden. De 

raad van toezicht heeft hierover gesproken met de raad van bestuur. Voor een grote en complexe 

organisatie, gemeten naar omzet en zorgsoorten, oordelen de raad van toezicht en de raad van 

bestuur de bezoldiging als maatschappelijk verantwoord.  

 

Vertrekregeling 

Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen. 
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Personalia raad van bestuur 
 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

De heer D.C.S. Herfst voorzitter 

Voorzitter Netwerk 100, voorheen Zowel NN 

Lid raad van toezicht Ciran (tot 1 augustus 2018) 

Bestuurslid Stichting Samenwering ZZG / 
Dichterbij 

Bestuurslid Tijdschrift voor Geneeskunde Ethiek 

Voorzitter raad van commissarissen Focus Cura 
(tot 1 april 2018) 

Bestuurslid Omaha System Support 

Bestuurslid Stichting Agis Zorginnovatie 

De heer J.H. de Visser lid 

Voorzitter denktank wijkverpleging ActiZ 

Lid bestuurscommissie GRZ ActiZ 

Lid raad van toezicht Bagen B.V. 

Lid programmaraad De Combinatie 

     
      Samenstelling raad van bestuur ZZG zorggroep in 2017 
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Bijlage 4  
Kwaliteit en Veiligheid 
 
4.1. Klachtenoverzicht 2017  

 Nijmegen 
Rijk van 

Nijmegen 
Herstel-
centrum 

Wijchen 
Thuis-

begeleiding 
Totaal 

Aantal klachten 3 3 2 2 2 12 

Waarvan aantal klachten 
vooraf behandeld door 
medewerker en/of 
leidinggevende 

0 0 0 0 0 0 

Waarvan aantal klachten 
behandeld door 
klachtenfunctionaris 

3 3 2 2 2 12 

Waarvan aantal klachten 
behandeld door 
klachtenfunctionaris na 
melding bij raad van 
bestuur 

0 1 0 0 0 1 

Aantal klachten 
afgehandeld binnen 
gestelde termijn 

3 3 2 2 2 12 

Aantal klachten na 
tevredenheid klagers 
afgehandeld 

3 3 2 2 2 12 
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2.  Aard van de klacht(aspecten) 

N.B.  Een klacht kan uit meerdere klachtaspecten bestaan 

 Nijmegen 
Rijk van 

Nijmegen 
Herstel-
centrum 

Wijchen 
Thuis-

begeleiding 
Totaal 

1. Verpleging en 
verzorging 

 1 1  1 3 

2. Bejegening en 
omgang 

2 2 1 1 1 7 

3. Schoonmaak en was 
 
 

  1  1 

4. Woon- en 
leefomgeving 

      

5. Organisatie en 
cliëntenraad 

 1 1   2 

6. Privacy, procedures 
en regels 

1 1 1   3 

7. Vergoedingen en 
eigen bijdrage 

      

8. Bereikbaarheid en 
wachtlijsten 

      

9. Eten en drinken 1 
 
 

   1 

10. (Para)medische 
behandeling 

  2   2 

11. Anders 1 
 
 

   1 

Totaal 20 

 

Bij de raad van bestuur zijn in 2017 geen formele klachten binnengekomen. Er is 1 klacht rechtstreeks 

ingediend bij de raad van bestuur, maar die is met instemming van de klager eerst ter bemiddeling 

voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van de organisatie-eenheid waarop de klacht betrekking had 

en vervolgens naar tevredenheid van de klager afgehandeld. 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen
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voornamelijk uit: het leveren van professionele zorg aan ouderen.
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verslaggeving WTZi en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.

î¥ ¦£ §¨¥©¨ª¤¦«¬¤£ è¨¯¦£¥ ¦£ ï¤¥«¥§¤ðª£ ®£®£ã£¥© ¨°®£¥¨Ì£¥ ã«¥ ¦£ ææç ²¨¯®®¯¨£° ©«Ì£¥ Ì£¬ ±««¯

groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de 

centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin ZZG zorggroep direct of indirect overheersende 

zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de 

financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten 

die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

¢£ ®¯¨£°©Ì««¬©§±«°°¤³£¥ £¥ «¥¦£¯£ ¯£§±¬©°£¯©¨¥£¥ è««¯¨° ²¤³ ££¥ ¨ã£¯±££¯©£¥¦£ ²£®®£¥©§±«° á«¥ â¤¬¨£ï£¥£¥ ¨ï

waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het 

groepsvermogen in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Deelnemingen waarop geen overheersende 

zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.

ì«¥¥££¯ £¯ ©°¯«á£ ¤© ã«¥ ££¥ ³¨¤¥¬ñã£¥¬â¯£Ý è¨¯¦¬ ±£¬ ¦£©£¬¯£ïï£¥¦£ £ª«¥® °¯¨°¨¯¬¤¨¥££ª ®£§¨¥©¨ª¤¦££¯¦å ò«¥ ££¥ ³¨¤¥¬ñ

venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers 

gezamenlijk wordt uitgeoefend.

î¥¬£¯§¨Ì°«¥óñ¬¯«¥©«§¬¤£©Ý ¤¥¬£¯§¨Ì°«¥óñè¤¥©¬£¥ £¥ ¨¥¦£¯ª¤¥®£ ã¨¯¦£¯¤¥®£¥ £¥ ©§±âª¦£¥ ¬â©©£¥ ®¯¨£°©Ì««¬©§±«°°¤³£¥ £¥

andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties 

met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op de intercompany-transacties worden ook 

geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering.

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar 

nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.
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voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragrafen.

ê¤³ ¬¨£°«©©¤¥® ã«¥ ¦£ ®¯¨¥¦©ª«®£¥ £¥ ¯£®£ª© ã¨¨¯ ±£¬ ¨°©¬£ªª£¥ ã«¥ ¦£ ³««¯¯£á£¥¤¥® ã¨¯Ì¬ ¦£ ª£¤¦¤¥® ã«¥ ææç ²¨¯®®¯¨£°

zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in 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 desbetreffende 

jaarrekeningposten.

ææç ²¨¯®®¯¨£° ¤© ££¥ á£¬£¥ ã«¥ ££¯©¬£ª¤³¥© ®£²¨¥¦±£¤¦©²¨¯®å ¢£ ££¯©¬£ª¤³¥© è¤³áã£¯°ª£®¤¥® ±££ï¬ ²¨è£ª ¤¥¥£¥ ææç «ª©

binnen de zorgregio Nijmegen een belangrijke rol. Hiertoe heeft ZZG o.a. meerdere ketenafspraken gemaakt met de 

belangrijkste ziekenhuizen en de koepelorganisatie van de regionale en lokale huisartsen.

ô£¬ £ª«¥® ã«¥ ææç ²¨¯®®¯¨£° ¤¥ ê«õ£¥ êåòå Úö÷ßà ¤© ¤¥ ¦£ ª¨¨° ã«¥ ë÷øù Ì£¬ ¬£¯â®è£¯á£¥¦£ á¯«§±¬ ¬¨¬ ø ³«¥â«¯¤ ë÷øù

verkocht aan Baqen B.V..

JAARREKENING 2017 | ZZG zorggroep Waardering 7



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

úûüýþÿVûÿ ��ü���ûÿ

Lû���ÿ�

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
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D� ��������� ����� ������ � �!�" #�����!���! ��#�" ���$��%#�"#�&  ' �������!�#�"#�(��%�  "!�� �'���$ ��" ��"����� %�����%$��

afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De grond wordt 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

D� )*+�&���#,""�"#�(���-��#� ����� ������ � �!�" � � ./01 ��� ��"  ���#�"#���#���"# "�#�����,����!2 3  � !�4�

afschrijvingstermijnen worden de afschrijvingsperioden gelijk gehouden aan de door de Nederlandse Zorgautoriteit in de 

bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen, zoals deze benodigd zijn voor het vaststellen van het 

wettelijk budget. Voor de WTZI-vergunningsplichtige wordt voor de waardering in de jaarrekening de economische 

levensduur gehanteerd.

E�"  "!��-�"!�" (� %��� �"  (!���-� ��" !��!�" 5-���"�6  "!��-�"!�" (� %���7 �� ��" (� %��� !��  �����"#�$ ��" �� ���

een derde partij, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt 

over meer dan één verslagperiode.

D� (� %��� (8��"#���" �" (� %���$ ���" ,�� -  '!� ��" -��  "!��-�"!�" (� %��� � �!�" ���  (8��"#���" �" $ ���" �" !�

winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per balansdatum verwerkt, indien het resultaat van een 

onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat (‘percentage of completion’- methode).

ZZ9 :;<==<;>? @>;;<B>>CF ;? G>B><> @HCHJKBHFNP ;Q >< HHJRGS:GJ=>J :GSJ BHF >>J THKF HUFG>Q HHJ >>J @GS:;JB><>

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 

actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald an de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 

waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere waarverminderingsverlies wordt direct 

als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

W> GPPHF><GXC> THKF> HUFGTH R;<B>J =>RHH<B>><B F>=>J T><Y<GS=GJ=K?<GSK ;JB>< HQF<>Y THJ CGJ>HG<> HQKU[<GSTGJ=>J \ W>

afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

]UFGTH >J ?HKKGTH R;<B>J GJ [>F HC=>P>>J =>RHH<B>><B F>=>J B> T><Y<GS=GJ=K^ ;Q T><THH<BG=GJ=K?<GSK ;Q B> HUFN>C> RHH<B>\

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen 

op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

_GS ZZ9 :;<==<;>? YNJJ>J C>HK>U;JF<HUF>J @>KFHHJ RHH<@GS >>J =<;;F B>>C THJ B> T;;<^ >J JHB>C>J BG> HHJ >G=>JB;P

verbonden zijn, niet bij de vennootschap igt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 

Leasebetalingen worden, rekening houden met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

]CK T><@;JB>J ?H<FGS R;<B>J HCC> <>U[FK?><K;J>J HHJ=>P><YF RHH<;T>< ;T><[>><K>JB> :>==>JKU[H?` =>:HP>JCGSY>

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen 

in het management van ZZG zorggroep en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

a<HJKHUFG>K THJ @>F>Y>JGK P>F T><@;JB>J R;<B>J F;>=>CGU[F T;;< :;T>< B>:> JG>F ;JB>< J;<PHC> PH<YFT;;<RHH<B>J :GSJ

aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het 

verschaffen van het inzicht.
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bcdedfcghi jekli eflcje

mnoppqrsq tupvmt

wxxyyezid

{|}ihiczi |cdedfcghi cdkly~�idlid

�dziy�edzid �yx�iflid ~cl �xx|zi jed ����k � �����xy}�yxz~flid

�� ������������ �������� ����������� ������ �������� ����������� ����� ����� ������ ��  �� ������ ����� ���¡����������

kostprijs. Leningen aan personeel worden gewaardeerd tegen reële waarde.

��  �������� ¢�£� ����������� �����  ��¤��£��������£�¥ ¦����� ������� ���������� §������ ����� �������������  �� ��

voorraad in mindering gebracht op de waarde van de voorraden.

������¡����� ������ ���� �� ����  �� §���¤���� ¤�� ������ �������¨��� ������ ����������� �����  ��¤��£��������£�¥

Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering 

vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

©©ª ¢�������� ���¨� ��� ¨��������� ������¡��� �� ��  ��¡  �� ��� ���������¥ «� ��� �¨������� ¨��������� ������¡��� �����

hedge accounting volgens het kostprijs hedge model toegepast. Er is geen sprake van een margin call. ZZG zorggroep 

heeft de intentie de lening en het afgeleide financiële instrument tot einde van de looptijd aan te houden.

�� ����������� ���£����� ��� ���¨��  �� �¬®� ¯ �¬°¢������������ ������ ����������� �� §����  �� ��  ��������

opbrengstwaarde van het deel van de DBC's / DBC-zorgproducten dat op 31 december 2017 is geleverd. Op de 

onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Voor 

voorzienbare verliezen op de onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt een voorziening op 

de waardering in mindering gebracht.

±�� ��� ���������  �� ��� ����������� ���£��� ���� �� §������§��� ��£¢� ¤�� ������ ���������² ������ �� ��§��������

alleen verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden 

verhaald en worden de projectkosten in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode waarin ze zijn gemaakt 

(‘percentage of completion with zero profit’-methode). Als er geen onzekerheden meer bestaan ten aanzien van het op 

betrouwbare wijze kunnen inschatten van het resultaat van een onderhanden project, worden de cumulatieve 

projectopbrengsten verwerkt in de winst- en verliesrekening op basis van de mate van verrichte prestaties op het moment 

van het niet meer bestaan van onzekerheden.

±�� ��� ��������£���£¤ �� ��� �� ������ ���£���¤����� �� ������ ���£�����§�������� ¢����� � �������£���² ������ ��  ��������

verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt.

�� ���£���¤����� §������ ��� �� ������� ���£���¤�����² �� ������  ��� ¤����� ��� �����¤��§��� ¢�£� ��� ���£������� ������� ��

het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het normale niveau van projectactiviteiten en andere kosten 

die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, exclusief de rente op het vreemd vermogen.

³���� �� ���  ��§��� ������ ¡�� ���£���¤����� ��� �� �� §���������¡ ��� ��  ��������� ���������� ������² ¢�£� ���  ��������

(onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als overlopende activa verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze 

in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten.

´��  ���¢������  ���  ��������  �����¢��  ��� ��� ���£��� ����� �� ¡�������� ��§����� �� �� ���� ����������� ���£���¥

Tevens worden de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op de post onderhanden project. Het netto-bedrag per 

onderhanden project wordt verwerkt als actief of als schuld, indien het saldo van het onderhanden project een debet- 

respectievelijk creditstand vertoont. 

������¡����� �� ������¡����������£�� �� � ����� ������¡����� ������ �� ����  �� §���¤���� ¤�� ������ �������¨���

worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van 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, wordt 

deze op nihil gewaardeerd. 
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

ÌÍÎÌÏ ÐÌÑÒÓÎÌÏ

ÔÈÕÖÈÉÉÄË×ÕØÙËÇÕÈË

ÚÊ×ÈÉÈËÈ ÈË ÙÛÈÜÄ×È ÜÈÕÈÜÛÈÕ

ÐÓÓÑÝÍÌÏÍÏÎÌÏ

Voorziening groot onderhoud

Voorziening voor uitgestelde beloningen

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid

Voorziening persoonlijk budget levensfase

Voorziening regeling WGA

Þß àááâãäßåäåæ æâááç áåèßâéáêè ëáâèç æßàáâìè àááâ àßâëíîéçß ïáðçßå äåãíïß ñßâäáèäßï áåèßâéáêè àíå ñíåèßåò

installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

Þß óêôäõßêìàááâãäßåäåæ ôßçâßöç ßßå àááâãäßåäåæ àááâ çáßïáìðçäæß óêôäõßêìêäçïßâäåæßå÷ Þß àááâãäßåäåæ ôßçâßöç èß îáåçíåçß

waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 

blijfkans en leeftijd.

Þß àááâãäßåäåæ õááåïáðçßå íâôßäèðáåæßðîéäïçéßäè ôßçâßöç ßßå âßðßâàßâäåæ àááâ ñßâðáåßßõðõßèßå èäß áñ ôíõíåðèíçêì

arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het eerste jaar en tweede jaar ziek. In jaar t+1 wordt 70% van het 

salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de individuele salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 

pensioenen en sociale lasten en waarbij van toepassing transitievergoeding.

Þß àááâãäßåäåæ ñßâðááåõäóï ôêèæßç õßàßåðöíðß øùúûü ôßçâßöç ßßå àááâãäßåäåæ êäç éááöèß àíå ßßå ýþÿ àßâñõäîéçäåæ äå éßç

kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase is gekwalificeerd als een beloning met opbouw van 

rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is 

gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.

Þß àááâãäßåäåæ âßæßõäåæ éßâàíççäåæ æßèßßõçßõäóïß íâôßäèðáåæßðîéäïçéßäè øD�þü ôßçâßöç ßßå âßðßâàßâäåæ àááâ çáßïáìðçäæß

instromers in WGA. ZZG zorggroep betaalt bij uittreding uit het publieke stelsel nog negen jaar de uitkeringskosten. Dit 

risico wordt voorzien.

Hßç öäåíåîäßâäåæðàßâðîéäõò ãäóåèß éßç àßâðîéäõ çêððßå éßç àíðçæßðçßõèß ôêèæßç ííåàííâèôíâß ïáðçßå ßå èß ðáì àíå èß

bevoorschotting, de overige zorgopbrengsten en eventuele budgetaanpassing uit voorgaande jaren, dient alsnog in 

volgende boekjaren te worden verrekend. Derhalve is dit financieringsresultaat opgenomen als "Vorderingen uit hoofde van 

financieringstekort" of "Schulden uit hoofde van financieringsoverschot".

Þß ôäååßå éßç ôêèæßç ííåàííâèôíâß ïáðçßå ôßéííõèß âßðêõçíçßå ãäóå çáßæßàáßæè ííå èßãß âßðßâàß÷

Rßðßâàß åäßç�îáõõßîçäßö� éäßâííå ëáâèßå ß�ñõáäçíçäßâßðêõçíçßå çáßæßàáßæè èíåëßõ áåççâáïïßå÷

Vááâãäßåäåæßå ëáâèßå æßàáâìè àááâ äå âßîéçß íöèëäåæôíâß áö ößäçßõäóïß àßâñõäîéçäåæßå èäß áñ èß ôíõíåðèíçêì ôßðçííå

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 

te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Þß àáâèßâäåæßå ãäóå áñæßåáìßå çßæßå èß âß�õß ëííâèß àíå èß çßæßåñâßðçíçäßò æßëááåõäóï èß åáìäåíõß ëííâèß ßå

vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 

ûäLêäèß ìäèèßõßå ôßðçííå êäç ïíð ßå ôíåïçßæáßèßå ìßç ßßå õááñçäóè ïáâçßâ èíå çëííõö ìííåèßå÷ Rßïßåäåæîáêâíåçðîéêõèßå

bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

�ÙÜÇÈÜÄË×ÈË ÆÄÖ �ÙÙØÇÈ Û�Ë ØÄË�Ë�ÄÈÜÄË×ÕÖÈ	ÙÜÖ ÈË Õ��ÆÊÇÈË ÆÄÖ �ÙÙØÇÈ Û�Ë ØÄË�Ë�ÄÈÜÄË×Õ
ÙÛÈÜÕ��ÙÖ
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Voorziening ORT verplichting

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

A�������
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()*+*, -./.01--+* +* -)21./+ /.-3+* 4)05+* )6 70)*5 8.* 5+ .09+15-8))04..05+* 8+04+0:3 1* 5+ 0+-;/3.3+*0+:+*1*7

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

<+ 0+)07.*1-.31+8))0=1+*1*7 1- 7+8)0>5 8))0 5+ :)-3+* 51+ 1* 5+ :)>+*5+ ?.0+* =;//+* 8))038/)+1+* ;13 5+ 0+)07.*1-.31+ +*

is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

<+ 6)-3 /.*7/)6+*5+ -2@;/5+* 9+30+C3 -2@;/5+* >+3 ++* /))631?5 /.*7+0 5.* EE* ?..0F <+ /.*7/)6+*5+ -2@;/5+* 4)05+*

initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

G.3+*, 4..0)*5+0 *.7+:)>+* 9;57+3..*6.--1*7+*, +* /.-3+* ;13 8))07..*5+ ?.0+* 51+ 1* 513 9)+:?..0 =1?* 7+2)*-3.3++05,

worden aan dit boekjaar toegerekend.

I+3 0+-;/3..3 4)053 9+6../5 ./- @+3 8+0-2@1/ 3;--+* 5+ 9.3+* +* 5+ /.-3+* )8+0 @+3 8+0-/.7?..0, >+3 1*.2@3*+>1*7 8.* 5+

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

<+ )690+*7-3+* ;13 51+*-38+0/+*1*7 4)05+* 8+0.*34))05 *..0 0.3) 8.* 5+ 8+0012@3+ 60+-3.31+-, 7+9.-++05 )6 5+ 8+0012@3+

diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat 

betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare 

wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum 

is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt 

kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de 

dienstverlening ). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de 

na-indexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

<+ 8))0=1+*1*7 JKM 8+06/12@31*7 9+30+C3 ++* 0+-+08+01*7 3+* 7+8)/7+ 8.* 5+ 2.) NQSTUNQSW 8))0 5+ ;139+3./1*7 8.*

onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen aan medewerkers die per balansdatum uit dienst zijn.

<+ 6)-3 :)03/)6+*5+ -2@;/5+* )>8.3 -2@;/5+* >+3 ++* /))631?5 8.* 3+* @))7-3+ EE* ?..0 +* 5+ .C/)--1*7-8+06/12@31*7+* )6

de langlopende schulden voor de komende boekjaar. Onder overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen 

opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen vakantiedagen, gewerkte meeruren, 

vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode en verplichtingen aan personeel ten gevolge van de 

cao 2016-2018.

<+ 9+501?C-/.-3+* 4)05+* 8+0.*34))05 )6 5+ 70)*5-/.7 8.* @1-3)01-2@+ ;137..C601?- +* 4)05+* 3)+7+0+:+*5 ..* 5+ 6+01)5+

waarop zij betrekking hebben.

X312@31*7 YYZ =)0770)+6 @++C3 8))0 @..0 4+0:*+>+0- ++* 3)+7+=+75+ 6+*-1)+*0+7+/1*7F I1+08))0 ..*>+0:1*7 :)>+*5+

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 ZZG zorggroep. De verplichtingen, 

die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 

ZZG zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de andere 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. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

[\]^]_\`ab c^db] b] a^edb]

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

fgh ijkkhlmmnmoglpqrsh qk mtugkhgvw mt xjkqk ojy wg qywqlgrhg nghsmwgz

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als 

kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de 

kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

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

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

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

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

{mml wg |qhomglqyu ojy wg }gh ymlnglqyu xgpmvwquqyu hmt~|yrhqmyjlqkkgy qy wg �kgnq�t|xvqgig kgrhml �}��� sgg~h wg

stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerd.

�q� wg oglwgvqyu ojy wg lgk|vhjhgylgigyqyu tgl xgwlq�~kkgungyh qk jjyugkvmhgy mt wg jrhqoqhgqhgy ojy sgh xgwlq�~ktlmrgkz �g

verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

De indirecte kosten zijn toegewezen op basis van intern gehanteerde kostenverdeelsleutels en/of activiteitenniveau van 

onderlinge dienstverlening.

fqglxq� pq�y wg lgk|vhjhgylgigyqyugy ojy wg j~pmywglvq�ig gyhqhgqhgy jjyugsm|wgyz

Dit betekent dat met eliminatie van intercompany transacties geen rekening is gehouden.

�qywk ���� ugvwgy yqg|�g� khlgyuglg lgugvk omml tgykqmgy~mywkgyz �jjlxq� xgsmmlh mmi ggy yqg|�g xglgigyqyu ojy wg

dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingssgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde 

te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2017 bedroeg 101,5%. Het vereiste niveau 

van de dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen 

voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. ZZG zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 

geval van een tekort bij het pensioensfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. ZZG zorggroep heeft 

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

�g ~qyjyrq�vg xjhgy gy vjkhgy xghlg~~gy ojy wglwgy gy ulmgtknjjhkrsjttq�gy �hg� myhojyugy gy jjy wglwgy gy jjy wglwgy

en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 

resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen 

waarvan geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van 

financiële vaste activa en effecten.

�y wg �jjllgigyqyu �mlwh moglggyimnkhqu wg �qrshvq�y �mluqykhgvvqyugy ggy kgungyhjhqg ojy wg lgk|vhjhgylgigyqyu ugnjjih

in de volgende segmenten:

- Verpleging, verzorging, thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg en zorgvastgoed en

- Overige activiteiten.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

������

�� ��������� � ¡�¢�� �£��¡�

De specificatie is als volgt: ¤¥¦¥§¦¥¨ 31-12-16

© €

ª«¬®¯ °±¯ ²«¯²®¬¬³®¬´ °®µ¶·¯¯³¯¶®¯ ®¯ µ®²¸®¯ °±¯ ³¯®¹¹®²·®¹® ®³¶®¯º«» 43.725 51.675

¼«±±¹ ³»»±®µ³½¹® °±¬® ±²³°± 43.725 51.675

¾¿À Á¿ÂÃÄÄÅ ÁÆÇ È¿ ÉÊÊÆÀ¿ÂÉËÃ¿ ÆÌÀÉÁÆ ÉÇ Í¿À Á¿ÂÎÃÆÏÐÆÆÂ ÉÎ ÆÃÎ ÁÄÃÏÀ Ñ¿¿Â À¿ Ï¿Á¿ÇÒ §Ó¥¨ 2016

© €

Ô«®ÕÖ±±µº® ×®µ Ø Ù±¯·±µ³ 51.675 59.625

Ô³ÙÚ ³¯°®¬®µ³¯¶®¯ 0 0

ÛÜÚ ±Ü¬²¸µ³Ù°³¯¶®¯ 7.950 7.950

ÛÜÚ º®¬³¯°®¬®µ³¯¶®¯ 0 0

ÝÞßàáââãäß åßã ¤¥ äßæßçèßã 43.725 51.675

éÞßêëæìíëîïð

ñò óôõö÷øùúö ûôüõö ôýõøûô

þ¿ ÎÅ¿ÌÉÿÉÌÆÀÉ¿ ÉÎ ÆÃÎ ÁÄÃÏÀÒ ¤¥¦¥§¦¥¨ 31-12-16

© €

Ô®ºµ³ÙÜ¬¶®B«·Ö®¯ ®¯ ®µµ®³¯®¯ 51.118.524 52.222.117

M±²¸³¯®¬ ®¯ ³¯¬±¹¹±³®¬ 3.475.031 3.938.757

Û¯º®µ® °±¬® B®ºµ³ÙÜ¬»³ºº®¹®¯´ ®²¸¯³¬²¸® ®¯ ±º»³¯³¬µ±³®°® ·³µ·¬³¯¶ 5.690.971 5.649.507

M±®µ³½¹® °±¬® B®ºµ³ÙÜ¬±²³°± ³¯ ·³°«®µ³¯¶ ®¯ °««µ·³B®±¹³¯¶®¯ «× »±®µ³½¹® °±¬® ±²³°± 265.225 1.205.762

N³® ±±¯ ¸® B®ºµ³ÙÜ¬×µ«²®¬ º³®¯¬B±µ® »±®µ³½¹® ±²³°± 0 996

¼«±±¹ »±®µ³½¹® °±¬® ±²³°± 60.549.751 63.017.139

¾¿À Á¿ÂÃÄÄÅ ÁÆÇ È¿ ÊÆÀ¿ÂÉËÃ¿ ÆÌÀÉÁÆ ÉÇ Í¿À Á¿ÂÎÃÆÏÐÆÆÂ ÉÎ ÆÃÎ ÁÄÃÏÀ Ñ¿¿Â À¿ Ï¿Á¿ÇÒ §Ó¥¨ 2016

© €

Ô«®ÕÖ±±µº® ×®µ Ø Ù±¯·±µ³ 63.017.139 55.025.198

Ô³ÙÚ ³¯°®¬®µ³¯¶®¯ 2.671.543 18.164.872

ÛÜÚ ±Ü¬²¸µ³Ù°³¯¶®¯ 4.117.148 3.931.720

ÛÜÚ B³ÙA«¯º®µ® Ö±±µº®°®µ»³¯º®µ³¯¶®¯ 0 0

ÛÜÚ ®µ·¶¯±»® ¶®¸®®¹ ±Ü¶®¬²¸µ®°®¯ ±²³°± 0 0

ÛÜÚ º®¬³¯°®¬®µ³¯¶®¯ 1.021.783 6.241.211

ÝÞßàáââãäß åßã ¤¥ äßæßçèßã 60.549.751 63.017.139

éÞßêëæìíëîïð

I¯ «®¹³²¸³¯¶ ��Ø�� A³Ù¯ «°®µA³²¸®¯ «×¶®¯«»®¯ °««µ º® «¯º®µ¸±¯º®¯ ®¯ ¶®µ®®º¶®Õ«»®¯ ×µ«Ù®²®¯

D® ×«¬ B®µ®Ü º® ¹³²®¯³®Õ«¬®¯ °««µ �«µ¶A·¬®µ �·³º��®¹º®µ¹±¯º B°� �««µ ®®¯ ¯±º®µ® ¬×®²³Ü³²±³® °±¯ ¸® °®µ¹««× °±¯ º® ³»»±eriële vaste 

activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatie-overzicht onder 5.1.6.

�««µ ®®¯ ¯±º®µ® ¬×®²³Ü³²±³® °±¯ ¸® °®µ¹««× °±¯ º® »±®µ³½¹® °±¬® ±²³°± ×®µ ±²³°±¶µ«®× Ö«µº °®µÖ®A®¯ ¯±±µ ¸® »·±³®«°®µAicht onder 

5.1.7.

M® ³¯¶±¯¶ °±¯ Ø Ù±¯·±µ³ ��Ø� ³¬ ¸® ¬®¹¬®¹ °±¯ B®Õ«¬³¶³¯¶ °±¯ º® ±Ü¬²¸µ³Ù°³¯¶¬¹±¬®¯ °±¯ »±®µ³½¹® °±¬® ±²³°± Ö±±µB³Ù ®®¯ integrale 

vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van de vaste activa was opgenomen, gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging in 

bekostiging hebben wij de afschrijving gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

3	 
�������� ���� ����

De specificatie is als volgt: �������� 31-12-16

� €

L������� ��� �� !"���# 145.739 157.057

T$%&&' ()*&*+),'- .&/%- &+%).& 145.739 157.057

H01 2045667 289 :0 ;<989=<>50 28?10 8=1<28 <? 85? 265@1C EFGJ 2016

K €

O$-PQ&&RS- U-R V W&*X&R) 157.057 161.012

Y-R/%R-P%- '-*)*Z-* 177.693 190.736

[('$//)*Z '-*)*Z-* -189.011 -194.691

\]^_`aabc^ d^b eG c^f^gh^b 145.739 157.057

i]^jkflmkno

pq rssttuvwx

De specificatie is als volgt: eGyGEyGJ 31-12-16

K €

Y$-S)*Z/z)SS-'-* 19.600 22.560

{-*%R&&' z&Z&|)W* 51.070 52.130

}z~&''&Z- 3.400 3.250

T$%&&' .$$RR&S-* 74.070 77.940

�� ����������� ���� ��� ������ ��� ����� � �����������������

De specificatie is als volgt: eGyGEyGJ 31-12-16

K €

�*S-R�&*S-* Q-RP �O{�/   �O{¡|$RZUR$SX+%-* 1.189.554 1.510.818

[(¢ $*%.&*Z-* .$$R/+�$%%-* 1.076.644 1.158.644

[(¢ .$$R|)-*)*Z $*S-R�&*S-* Q-RP 0 0

T$%&&' $*S-R�&*S-* Q-RP X)% �$$(S- .&* �O{�/ 112.910 352.174

£0 ?70=<;<=81<0 704 =810@64<0 £¤¥¦? § £¤¥¨©64@746:ª=109 <? 85? 265@1 «004 10 @0209C

¬^b^ajk^^by

®mb]]g ¯\°± ² ¯\°y³]bodb]c´fm^n c^ _]m^n ^n Af: Af: Saldo per

m]^o^b^_^ny verwerkte ontvangen 31-12-17

c^ `knm verliezen voorschotten

K € € €

T$%&&' �*S-R�&*S-* �O{�/ µ¶·¸¹ 1.189.554 0 1.076.644 112.910

T$%&&' 1.189.554 0 1.076.644 112.910

Y$$R --* *&S-R- /U-+)()+&%)- .&* �-% .-R'$$U .&* S- ()*&*+),'- .&/%- &+%).& U-R &+%).&ZR$-U Q$RS% .-RQ-|-* *&&R �-% zX%&%)-$.-Rzicht onder 

5.1.8.

Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 52.352 een looptijd korter dan 1 jaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

º» ¼½¾¿À¾ÁÂÃÀÂ ÀÂ ÄÅÆÇÈ¿ÀÂ ÇÁÉ Æ½½Ê¿À ËÌÂ ÍÀÎ½ÄÉÁÃÁÂÃ

ÏÐÑÒÓÔÓÒÕÖÓÑ ×ØÙÚÑÙÓÛÜÑÛ ÑÛ ÝÒÞßàÚÑÛ ßÓÖ ÞØØÔÚÑ ×ÕÛ ÔÓÛÕÛÒÓÑÙÓÛÜÝÖÑáØÙÖ ÙÑÝÐÑÒÖÓÑ×ÑàÓâá ÔÓÛÕÛÒÓÑÙÓÛÜÝØ×ÑÙÝÒÞØÖ

ãäåæ 2016 2017 totaal

ç € € €

ÏÕàÚØ ÐÑÙ å âÕÛßÕÙÓ -319.136 -481.940 0 -801.076

èéêëêìéíîéêïðñíîðìòéó ôõíö÷ëëî 0 0 923.724 923.724

øõîîíìùéíð ñõõîïëëêúí ÷ëîíê 0 404.378 0 404.378

ûíùëóéêïíêüõêùñëêïðùíê 319.136 77.562 0 396.698

ýþôùõùëëó ÿþùëùéí ôõíö÷ëëî 319.136 481.940 923.724 1.724.800

ÏÕàÚØ ÐÑÙ Så ÚÑÒÑ��ÑÙ 0 0 923.724 9ãS��ã�

ýùëúéþÿ ñëê ñëðùðùíóóéêï ��íî íîöíêêéêï� c c a

ëa éêùíîêí ôíîíöíêéêï

ôa õñíîííêðùíÿÿéêï ÿíù bõîïñíîbíöíîëëîð

ìa úícéêéùéíñí ñëðùðùíóóéêï �	ë

Så3åã3å� 31-12-16

ç €

Wëëîñëê ïí�îíðíêùííîú ëóð


- ñõîúíîéêïíê þéù òõõcúí ñëê céêëêìéíîéêïðùíöõîù 923.724 0

- ðìòþóúíê þéù òõõcúí ñëê céêëêìéíîéêïðõñíîðìòõù 0 801.076
9ãS��ã� -801.076

ÏÐÑÒÓÔÓÒÕÖÓÑ ÔÓÛÕÛÒÓÑÙÓÛÜÝ×ÑÙÝÒÞÓà ÓÛ ÞÑÖ �ØÑáâÕÕÙ ãäå� 2016

ç €

Wíùùíóé÷ö ôþúïíù ñõõî ëëêñëëîúôëîí öõðùíê 75.257.861 71.457.872

Ac
 ñíîïõíúéêïíê ùíî úíööéêï ñëê òíù �íùùíóé÷ö ôþúïíù 74.429.192 71.939.812

Tõùëëó céêëêìéíîéêïðñíîðìòéó 828.669 -481.940

7» �ÀÍÁÉÀÇ¾ÀÂ ÀÂ ½ËÀ¾ÁÃÀ Ë½¾¿À¾ÁÂÃÀÂ

De specificatie is als volgt: ������� 31-12-16

� €

V���������� �� ���������� 2.028.490 2.113.672

V���������� �� ������������  �! 5.300.353 5.002.385

V���������� �� �����!"  �!#$ ���%�� 19.566 11.750

N�� �� & #������� �"��� '()*! + '(),���������#��� 615.410 1.349.995

N�� �� ���� ���� !��!���� ������&� !���#���� 529.677 101.201

N�� �� ���� ���� !��!���� ��$ ���.��� 0 177.592

N�� �� ���� ���� !��!���� ���!��.�%�! ����.�%& 0 215.360

O���.������  #��� 1.091.447 612.369

/��  . ���������� �� ������� ����������� 9.584.943 9.584.324

0124568:5;<=

>..� ����������� $����� ��� .�����%� ������ � � ??� %  �@

BC DE CFGH IFJ HE KLMHPQEQER FUXEH YZ[\G ] YZ[ XFQJCQFDPMHER ^G EER _EDQLJ LD` � dee`eee HER JEfFgJE fLR FR^R_LLQhE^D ^R U^RDEQing 

gebracht.

YE fFFQX^ER^RJ FR^R_LQE fFQDEQ^RJER D^E ^R LKHQEi FC DE fFQDEQ^RJER FC DE_^HEPQER ^G JE_QLMhHj _EDQLLJH � dke`eee

(2016: € 298.000)
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

lm nopqors torrsusv

De specificatie is als volgt: wxyxzyx{ 31-12-16

| €

}~������������ 28.293.007 32.453.305

�~���� 21.641 39.007

����������� 8.340 10.557

���~~� ������� �������� 28.322.988 wz���z����

���������� ¡

¢¢£ ¤¥¦§§¦¥¨© ª¨¨«¬ ¨ ¬¨§¥¨¨® ¯°® ¨ ¨©¥±²¬¥ ° | ³´µ ¶²·¸¥¨® ¯¨¦©°®´ °·¨® ¶¨¬ ¨ °«·¥±±²®§¨® ¯°® ¨ ¹²¬±¬°°®¨ ·¨®²®§¨®º

De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

»¼½½¾¿¼

ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈÅÃÉÄÊÅË

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: ÌÍÎÍÏÎÍÐ 31-12-16

Ñ €

ÒÓÔÕÖÓÓ× 117.573 117.573

ØÙÚÖÙÛÛÕÜÝÚÞßÜàÚÙÜ 46.923.128 45.877.653

á×ÝÙÛÙÜÙ ÙÜ ßâÙãÕÝÙ ãÙÚÙãâÙÚ 13.431.734 13.346.197

áÓÜàÙÙ× àÙãàÙÜ 0 161.658

äßÖÓÓ× ÝãßÙÔÚâÙãÛßÝÙÜ 60.472.435 59.503.081

åæÆçèææé

êëìíî ïðñ Resultaat- Overige Saldo per

òóô õóö÷øøù úû ü÷û õø÷ýô þóóö ôó ýóõóÿH ÍÎ1ë�ÎÏ�ÍÐ bestemming mutaties 31-dec-2017

Ñ € € €

ÒÓÔÕÖÓÓ× 117.573 0 0 117.573

äßÖÓÓ× TÓÔÕÖÓÓ× 117.573 0 0 117.573

BÅÇèÅÉÉçËÊÇ�ÄË�ÇÅË

êëìíî ïðñ Resultaat- Overige Saldo per

òóô õóö÷øøù úû ü÷û õø÷ýô þóóö ôó ýóõóÿH ÍÎ1ë�ÎÏ�ÍÐ bestemming mutaties 31-dec-2017

Ñ € € €

RÙÚÙãâÙ ÓÓÜâÓÓãà�ÓãÙ TßÚÖÙÜ�

VÙãÔ×ÙÝÕÜÝ � VÙã�ßãÝÕÜÝ� ä	
ÕÚ�ßãÝ 45.877.653 1.045.475 0 46.923.128

äßÖÓÓ× �ÙÚÖÙÛÛÕÜÝÚãÙÚÙãâÙÚ 45.877.653 1.045.475 0 46.923.128

AéÊÅÉÅËÅ ÅË ÄÈÅÃçÊÅ ÃÅÇÅÃÈÅÇ

êëìíî ïðñ Resultaat- Overige Saldo per

òóô õóö÷øøù úû ü÷û õø÷ýô þóóö ôó ýóõóÿH ÍÎ1ë�ÎÏ�ÍÐ bestemming mutaties 31-dec-2017

Ñ € € €

á×ÝÙÛÙÜÙ ãÙÚÙãâÙÚ�

á×ÝÙÛÙÜÙ âãÕ�Ù ãÙÚÙãâÙÚ 3.469.878 99.943 14.406 3.555.415

OâÙãÕÝÙ ãÙÚÙãâÙÚ�

RÙÚÙãâÙ ÜÕÙÖ�ß××ÙÖÕÙÞ 9.876.319 0 0 9.876.319

äßÖÓÓ× Ó×ÝÙÛÙÜÙ ÙÜ ßâÙãÕÝÙ ãÙÚÙãâÙÚ 13.346.197 99.943 14.406 13.431.734

½S�S�S���� �������� �����S��S���S������

Voorstel resultaatbestemming

OâÙãÕÝÙ Û
ÖÓÖÕÙÚ  Óà € 14.406) zijn het gevolg van een gewijzigd resultaat 2016 SSZD na consolidatie 2016. 

IÜ àÙ ÚÖÓÖ
ÖÙÜ ÕÚ �ÙÔÓÓ×à� ßÜÞßãÛ ÓãÖÕTÙ× ��� àÓÖ �Õ� ÝßÙàTÙ
ãÕÜÝ âÓÜ àÙ �ÓÓããÙTÙÜÕÜÝ àßßã RÓÓà âÓÜ äßÙ�Õ	Ö 	ÙÖ ãÙÚ
×ÖÓÓÖ ßÜform 

resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2 wordt verdeeld. 

�ÙÖ ãÙÚ
×ÖÓÓÖ �ßãàÖ âÙãàÙÙ×à âß×ÝÙÜÚ àÙ ãÙÚ
×ÖÓÓÖ âÙãàÙ×ÕÜÝ ÕÜ ÔÓãÓÝãÓÓÞ ������
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

P�!!"#�

$%& '(()*+,-+-.,-

/0234 567 D480896 :;8876<<9;= >79?@02 /0234 567

CEF GEJKLLM NQ UKQ GLKWF XEEJ FE WEGEYZ [\?0;\]^[_ 31-dec-2017

� € € € €

`aabcdefdfg gbaah afiebjaki 5.885.960 976.609 116.724 345.928 6.399.917

`aabcdefdfg laab kdhgemhenie oenafdfgef 896.197 69.474 0 0 965.671

`aabcdefdfg naafpamhef qboedimafgemrjdphjedi 1.508.569 38.407 0 0 1.546.976

`aabcdefdfg sebmaafndtp okigeh nelefmuqme 758.277 0 0 58.259 700.018

`aabcdefdfg begendfg vwx 2.919.159 0 0 6.588 2.912.571

yeabgqfdmqhdelaabcdefdfg 2.202.789 1.106.937 1.497.190 276.166 1.536.370

`aabcdefdfg zy{ lebsndrjhdfg 815.239 0 167.503 105.016 542.720

{ahqqn laabcdefdfgef 14.986.190 2.191.427 1.781.417 791.957 14.604.243

|4629}~89;= 567 }086=4796 @447�96;9;=�

�LLJ�NEYNYW WJLLF LY�EJ�L��

Voorziening voor uitgestelde beloningen

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid

Voorziening persoonlijk budget levensfase

Voorziening regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Reorganisatievoorziening

�LLJ�NEYNYW ��� GEJMKN��FNYW

$$& ��-.�(�,-�, ������,- �-(. �(() �,,) ��- ��- ���)�

De specificatie is als volgt: �[\[]\[_ 31-12-16

� €

�rjknief qqf pbeidehdfmhenndfgef 2.925.000 3.225.000

zlebdge nqfgnasefie mrjknief 1.072.800 1.547.235

{ahqqn nqfgnasefie mrjknief �fag laab �eeb iqf ��f tqqb� 3.997.800 4.772.235

`aab kdhgqlef laab gbaah afiebjaki  abih eef laabcdefdfg gelab�i a� iece nqmhef gendtp�qhdg he lebienef aleb eef qqfhqn oaeptqben. De 

voorziening is gebaseerd op een langdurige cyclus en een gedetailleerde onderbouwing gebaseerd op berekening per m² van een extern 

bureau.

¡e beabgqfdmqhdelaabcdefdfg oehbeuh ie oecanidgdfg lqf sebmafeenmneief ide eef beabgqfdmqhde¢hbqterh iaabnasef£ ¡e laabcdefdfg is individueel 

bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met alle van belang zijnde emolumenten.

¡e laabcdefdfg laab kdhgemhenie oenafdfgef oehbeuh eef laabcdefdfg laab kdhpebdfgef odt eef tkodnek�£ ¡e laabcdefdfg  abih as dndivideel 

niveau bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de blijfkans, inflatie en een opslag voor sociale lasten. Er wordt rekening gehouden met 

een disconteringsvoet van 2% en een loonindex van 4%

¡e laabcdefdfg naafpamhef qboedimafgemrjdphjedi oehbeuh eef bemebldfg laab sebmafeenmneief ide as oqnqfmiqhk� qboedimafgemrjdph zijn, 

waarbij wij rekening houden met het eerste jaar en tweede jaar ziek. In jaar t+1 wordt 70% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt 

rekening gehouden met de individuele salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenen en sociale lasten en waarbij van toepassing 

transitievergoeding.

`aabcdefdfg sebmaafndtp okigeh nelefmuqme oehbeuh eef bemeblebdfg laab haepa�mhdge kdhgqlef£ ¡e alebgqfgmbegendfg dm asgefa�ef in CAO 

VVT. Er wordt rekening gehouden met een disconteringsvoet van 2% en een loonindex van 4%.

¡e laabcdefdfg begendfg jeblqhhdfg geieenhendtpe qboedimafgemrjdphjedi �vwx� oehbeuh eef bemeblebdfg laab haepa�mhdge dfmhba�ebs in WGA. 

ZZG zorggroep betaalt bij uittreding uit het publieke stelsel nog negen jaar de uitkeringskosten. Dit risico wordt voorzien. De toekomstige 

uitkeringskosten zijn contant gemaakt met disconteringsvoet van 2%.

¡e laabcdefdfg zy{ lebsndrjhdfg oehbeuh eef bemeblebdfg hef gelange lqf ie rqa ¤¥¦§¢¤¥¦¨ laab ie kdhoehqndfg lqf afbegen�qhdgjeidstoeslag 

over vakantiedagen aan medewerkers die per balansdatum uit dienst zijn.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

©ª« ¬ª®¯¯° ±² ³®² ¬¯®´« µªª «ª ´ª¬ª¶· ¸¹º» 2016

¼ €

½¾¿ÀÁ ÂÃÄ Å Æ¿ÀÇ¿ÄÈ 5.409.780 6.144.857

ÉÈÆÊ ÀÈÃÇËÃ ÌÃÀÈÀÍÃÀ 0 0

ÎÏÊ ¿ÏÌÐÑÑÈÀÍÃÀ 637.545 735.078

½¾¿ÀÁ ÂÃÄ ÒÅ ÁÃÓÃÔÕÃÄ 4.772.235 5.409.779

ÎÏÊ ¿ÏÌÐÑÑÈÀÍÑÖÃÄÂÌÈÓ×¾ÈÀÍ ØÐÔÃÀÁ ÕÐÃØÆ¿¿Ä 774.435 637.545

½¾¿ÀÁ Ì¿ÀÍÌÐÂÃÀÁÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀ ÂÃÄ ÒÅ ÁÃÓÃÔÕÃÄ 3.997.800 4.772.234

ÙÚÛÜÝÞßàÝáâ Ýá ãÛÜäÛ åæàÛ çßÛà àÚàææÜ èæáé êÛ ÜæáâÜÚëÛáêÛ ìÞßíÜêÛá æÜì ÜæáâÜÚëÛáê åÚÛàÛá ãÚîêÛá ïÛìÞßÚíãêð

ñÐÄ¾ÌÐÂÃÀÁ ÁÃÃÌ Ö¿À ÁÃ Ì¿ÀÍÌÐÂÃÀÁÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀ òó Å ÆÄôõö ¿ÏÌÐÑÑÈÀÍÑÖÃÄÂÌÈÓ×¾ÈÀÍÃÀ 774.435 735.078

÷¿ÀÍÌÐÂÃÀÁ ÁÃÃÌ Ö¿À ÁÃ Ì¿ÀÍÌÐÂÃÀÁÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀ òø Å ÆÄôõ òÕ¿Ì¿ÀÑÂÐÑ¾õ 3.997.800 5.409.779

ùÈÃÄÖ¿À Ì¿ÀÍÌÐÂÃÀÁ òø ú Æ¿¿Äõ 2.395.500 3.129.600

ûÃ ¿ÏÌÐÑÑÈÀÍÑÖÃÄÂÌÈÓ×¾ÈÀÍÃÀ üÈÆÀ ÖÃÄ¿À¾ËÐÐÄÁ ÐÀÁÃÄ ÁÃ ØÐÄ¾ÌÐÂÃÀÁÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀô

ýþÿ 1������ ������	�
�� ������


De specificatie is als volgt: 3º�º¸�º» 31-12-16

¼ €

CÄÃÁÈ¾ÃÇÄÃÀ 2.884.244 2.908.155

ÎÏÌÐÑÑÈÀÍÑÖÃÄÂÌÈÓ×¾ÈÀÍÃÀ Ì¿ÀÍÌÐÂÃÀÁÃ ÌÃÀÈÀÍÃÀ 774.435 637.545

ÉÃÌ¿Ñ¾ÈÀÍÃÀ ÃÀ ÑÐÓÈ¿ÌÃ ÂÄÃÔÈÃÑ 1.939.373 4.278.725

½Ó×ÇÌÁÃÀ ¾ÃÄü¿ØÃ ÂÃÀÑÈÐÃÀÃÀ 1.635.965 1.810.834

NÐÍ ¾Ã ÕÃ¾¿ÌÃÀ Ñ¿Ì¿ÄÈÑÑÃÀ 444.104 242.230

VÃÄÂÌÈÓ×¾ÈÀÍÃÀ ¿¿À ÂÃÄÑÐÀÃÃÌ 1.036.186 2.051.501

V¿Ø¿À¾ÈÃÍÃÌÁ 2.928.098 2.892.724

V¿Ø¿À¾ÈÃÁ¿ÍÃÀ 4.870.229 4.400.815

RÃØô ÓÐÇÄ¿À¾ ½¾Íô ½¿ÔÃÀËÃÄØÈÀÍ ����ûÈÓ×¾ÃÄÕÈÆ 175.896 225.882

ÉÐÇËÓÄÃÁÈ¾ÃÇÄÃÀ 0 218.985

NÐÍ ¾Ã ÕÃÑ¾ÃÁÃÀ ÑÇÕÑÈÁÈÃÑ 1.256.908 2.210.974

½Ó×ÇÌÁÃÀ ÍÃÔÃÃÀ¾Ã ¾ÃÄü¿ØÃ ¿ÔÕÇÌ¿À¾Ã ÕÃÍÃÌÃÈÁÈÀÍ 95.008 1.547.633

½Ó×ÇÌÁÃÀ üÐÄÍÖÃÄüÃØÃÄ¿¿ÄÑ ¾ÃÄü¿ØÃ ËÈÆØÖÃÄÂÌÃÍÈÀÍ 954.180 1.393.483

OÖÃÄÈÍÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀ 1.688.746 861.111

TÐ¾¿¿Ì ÐÖÃÄÈÍÃ ØÐÄ¾ÌÐÂÃÀÁÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀ 20.683.372 25.680.597

�����������

H�� !"# $"% &#'�!�� ¼ ()*+,-. /)02� 4��%5 �# 2,)* 6�78�7""%4 9& 4�#+ H�7  �:7"#7 9& 47 �# 2,)- 6�78�7""%4+

VÃÄÂÌÈÓ×¾ÈÀÍÃÀ ¿¿À ÂÃÄÑÐÀÃÃÌ ÕÃ¾ÄÃÏ¾ Ðô¿ô ÃÃÀ ÖÃÄÂÌÈÓ×¾ÈÀÍ ÈÀü¿ØÃ ÑÓ×ÈØØÈÀÍÑÖÐÐÄÑ¾ÃÌÌÃÀ ÔÃ¾ ÕÃ¾ÄÃØØÈÀÍ ¾Ð¾ ÐÀÄÃÍÃÌÔ¿¾ÈÍ×ÃÈÁÑ¾ÐÃslag over 

vakantiedagen aan medewerkers die op balansdatum nog in dienst zijn, ten gevolge van de cao 2016-2018 (€ 1.899.055).

VÐÐÄ ÃÃÀ À¿ÁÃÄÃ ¾ÐÃÌÈÓ×¾ÈÀÍ ÐÂ ÁÃ Ì¿ÀÍÌÐÂÃÀÁÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀ ËÐÄÁ¾ ÖÃÄËÃüÃÀ À¿¿Ä ÁÃ ÕÈÆÌ¿ÍÃ ÐÖÃÄüÈÓ×¾ Ì¿ÀÍÌÐÂÃÀÁÃ ÑÓ×ÇÌÁÃÀ òÑÂÃÓÈÏÈÓ¿tie 5.1.10).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

;<= >?@A@B?DEF ?@GIJKLF@IF@

MPQSUSSW

;X= Y?FI ?@ ZF [AEA@G \]^F@\LF@ JF^FE?@^F@

_``abSacPdefgdWQSWh

ijkl

�

m n oppq 196.956

nrs oppq 272.256

t s oppq 3.246.651

uvwppx 3.715.863

yz{|z}~���{}�z��

Onzekerheden opbrengstverantwoording

�x� ���vx� �p� �pw�q��x� �p�v�wqvx�� �vvq �vq��p�wvq��� �vq���q����qppq� �� ������w�� v� �� �����xpq��q�� �vq��q��wpw��� ��

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële 

nacontroles zijn vooralsnog onzeker. ZZG zorggroep heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt 

van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

ZZG zorggroep verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op gedeclareerde en verantwoorde 

��� �vq��qv�� ����w �� ���� ��� q��w���p� p����xvw�� ���v���x� pp� ��� xp��xv����� x����� ��w �x�����x� q��w�� ���� q��w���p� �s 

aangegaan om de rente gedurende de looptijd te egaliseren. ZZP zorggroep past qua waardering van het derivaat kostpijshedging toe.

r �v���  ���qw�

r ¡p�v� ¢���qxp�� £�¤�

¥�w ��wq������ wvw �� v��q����w �¤¦ ��n§ �� ��n¨ �� v�����q v� ��� v��q���q�o���� �p� ��w xp���x�o� �����w�xp�v�� �p� �vq���

teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel van in de overschrijding (macrobeheersinstrument). ZZG zorggroep zou op basis 

hiervan in 2018 een terugbetalingsverplichting opgelegd kunnen krijgen. Zorgaanbieders dienen de cliënten te indiceren voor de te leveren 

zorg. Landelijk is het onduidelijk of die indicering geheel verricht is in overeenstemming met de afspraken tussen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars, zo ook voor ZZG zorggroep. Mogelijk kan dit leiden tot aanvullende verplichtingen voor ZZG zorggroep in 2018 (of mogelijk 

later). ZZg zorggroep is van mening dat indicering met de juiste deskundigheid heeft plaatsgevonden. Bij het opstellen van de jaarrekening 

2017 is onbekend of verplichtingen uit het bovengenoemde bestaan. Als gevolg daarvan is geen verplichting tot uitdrukking gebracht in de 

balans van de stichting per 31 december 2017.

�§ �v����p�wv�pw��� ����� xvv�w�o� �pq��q��� w����� nn o��� ��n¨ �� �§ �������q ���n�

�© ��xw�����w�v��x� p��q��p��pqpw��q� ����� xvv�w�o� n ��� ���ª

�� x������� �� ��w ���qpp� ���v���x�� ��q��ppw ������ ��� xvv�w�o� wvw n p����w�� ����� �� q��w� �p� �� q��w���p� �� ���v���x� aan de 3-

maands euribor. Er is geen sprake van een margin call. De waarde ultimo 2017 is € 797.665 negatief. De lening wordt jaarlijks met 

€ 300.000 afgelost. Het risico daalt (afhankelijk van de marktwaarde) met de aflossing van de lening.

��� �vq��qv�� �� ���q�v�wqp�w�� pp����pp� �vvq n§ �vv��vq�xv�pw����

�� ��� �vq��qv�� ����w ��q �xw��v �v��oppq �v�wqp�w�� w�q�p�� v��qpw�v�px x�p�� p����xvw�� ��w«

r ¡�wqv��r £�xw�q�«

§ ��q�v���p�wv¬�� ����� xvv�w�o� q���� nn ���q�pq� ��n�� �¨ �v�����q ��n� ��®� n§ o��� ��n¯� �� o�x� ��n¯ �� n� o�x� ����
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA (GECONSOLIDEERD)

° ± ² ³ ´ µ ¶ · µ

¸ ± µ ¸ ´ ² ² ¹ ´ ² º

° ± ² ³ ´ µ ± » ¼ ¶ ´ ½ ¾ ¿ µ µ ¹ µ ¾ ´ µ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · µ À ± ± ½ ¿ ¹ ³ Á ´ ¼

½ ¹ ¸ Â ³ ¹ µ ¾ ´ µ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · µ ´ µ ½ ´ ¸ Â ³ ´ µ ¶ · µ ¾ ± ± Ã Ä ¹ Å Å Ã ¹ ´ ³ · Å ¹ µ ¾ ´ µ ± »

¿ ¹ ³ ¾ ¹ Æ ³ ´ ¶ · µ ± µ Ã ´ ½ Ç ± ´ È ´ µ ¹ µ ³ ´ Å Å ´ ¸ ³ ¿ ´ Å ´ ¶ · µ Ã ´ ½ Ã ´ µ ¹ ² ¹ É É · ³ ´ ½ ¹ Ê Å ´ Ë ± ³ · · Å

· · µ Ã ´ Å ´ µ ± µ ³ Ä ¹ È È ´ Å ¹ µ ¾ ´ ¹ ¾ ´ µ Ã ± É ¶ ´ ½ È ½ ´ ¾ ´ µ · ¸ ³ ¹ ¶ ·

Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ï Ð × Ï Ô Ø Ù Ú Õ Û

Ü Ý Ý Þ ß à á Ý â ã Ý Ý ä å æ ç ç è é ê ë ç ç ç ç è é ê ë ç ç

Ü à ì í ì î Ý ï ð æ ñ æ Ý â ß à á ä ð ò ñ ð Þ ó æ Þ ç ç ô è ê õ ô ë ç ç ô è ê õ ô ë

ö ÷ Ó ø ù Ï Ï Ô Ñ Ó Ò Ó Ô Õ Ö Ï Ð × Ï Ô Ø Ù Ú Õ Û ú 0 51.675 0 0 û ü ý þ ÿ û

Mutaties in het boekjaar

Ü ð Þ ñ æ ß ï æ ä ð Þ ó æ Þ 0 0 0 0 0 0

Ü Ý â ß à á ä ð ò ñ ð Þ ó æ Þ 0 0 7.950 0 0 7.950

- � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � �  � � � � � �  �

ê Ý Ý Þ ß à á Ý â ã Ý Ý ä å æ 0 0 0 0 0 0

ê à ì í ì î Ý ï ð æ ñ æ Ý â ß à á ä ð ò ñ ð Þ ó æ Þ 0 0 0 0 0 0

- � � � � �  � � � � � � � � � �

Ý Ý Þ ß à á Ý â ã Ý Ý ä å æ 0 0 0 0 0 0

à ì í ì î Ý ï ð æ ñ æ Ý â ß à á ä ð ò ñ ð Þ ó æ Þ 0 0 0 0 0 0

 æ ä ß Ý î å � 0 0 0 0 0 0

M ì ï Ý ï ð æ ß ð Þ � � æ � ã Ý Ý ä å æ �  æ ä ß Ý î å � � 0 0 -7.950 0 0 -7.950

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô S Õ Ñ Ó � Ó � � Ó Ô Ù Ú Õ Û

Ü Ý Ý Þ ß à á Ý â ã Ý Ý ä å æ 0 0 79.500 0 0 79.500

Ü à ì í ì î Ý ï ð æ ñ æ Ý â ß à á ä ð ò ñ ð Þ ó æ Þ 0 0 35.775 0 0 35.775

ö ÷ Ó ø ù Ï Ï Ô Ñ Ó Ò Ó Ô S Õ Ñ Ó � Ó � � Ó Ô Ù Ú Õ Û ú 0 43.725 0 0 4 � ý ÿ � û

A 
 � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � Ü - 1 ç � Ü -
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA (GECONSOLIDEERD)

� � � ! " ! # $ % & ! ' $ & ! " ( ) * ! # $ % & !

b ! � " ( + , % . b ! � " ( + , % $ / & ( # $ ( �

m ( � � ! * ! � 0 u ( & # 2 ! " ( � 3 ! � N ( ! & $ $ � 5 ! &

B ! � " ( + , % . & ! / 5 � ( % / 5 ! ! �

# 2 2 " u ( & b ! & $ * ( � 3 !

� b ! � " ( + , % 6 " 2 / ! %

3 ! b 2 u g ! � ! � ' $ / 5 ( � ! % ! � $ � m ( � ( % & " $ & ( ! # ! 2 6 m $ & ! " ( ) * ! � ( ! � % & b $ " ! T 2 & $ $ *

& ! " " ! ( � ! � ( � % & $ * * $ & ( ! % u ( & " u % & ( � 3 # $ % & ! $ / & ( # $ m $ & ! " ( ) * ! $ / & ( # $

� � � � � �

7 8 9 : ; < = > ? @ 9 : C 9 > D E F ? G

H I I J K L O I P Q I I R U V W X Y Z X [ Y [ \ [ W Y ] \ [ Y [ X ^ X Y ] [ [ Y \ W _ _ Y [ ` \ Y ] W [ a a W X \ Y ` W Z Y X \ \

H L c d c e I f h V i V I P K L O R h j i h J k V J _ W Y _ W ` Y _ Z \ [ Y X _ Z Y \ [ ] Z Y ` ] Z Y ` \ ^ ` ` [ [ Y ` ^ W Y ] _ W

l n = o p 9 9 > ; = < = > ? @ 9 : C 9 > D E F ? G q r s r r r s t t v 3.938.757 5.649.507 1.205.762 996 w x s y t v s t x z

Mutaties in het boekjaar

H h J i V K f V R h J k V J 926.934 640.937 1.103.672 0 0 2.671.543

H I P K L O R h j i h J k V J 2.030.527 1.091.498 995.123 0 0 4.117.148

H { h j | } J U V R V Q I I R U V i V R d h J U V R h J k V J 0 0 0 0 0 0

~ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Y I I J K L O I P Q I I R U V 63.523 2.051.262 649.779 0 0 2.764.564

Y L c d c e I f h V i V I P K L O R h j i h J k V J 63.523 2.051.262 649.779 0 0 2.764.564

~ � � � � � � � � � � � � � � � �

I I J K L O I P Q I I R U V -35.785 43.482 93.885 940.537 996 1.043.115

L c d c e I f h V i V I P K L O R h j i h J k V J -35.785 30.317 26.800 0 0 21.332

� V R K I e U } 0 13.165 67.085 940.537 996 1.021.783

� c f I f h V K h J { } V � Q I I R U V � � V R K I e U } � -1.103.593 -463.726 41.464 -940.537 -996 -2.467.388

7 8 9 : ; < = > � ? ; = � = � � = > E F ? G

H I I J K L O I P Q I I R U V 69.281.448 5.298.477 9.082.569 265.225 0 83.927.719

H L c d c e I f h V i V I P K L O R h j i h J k V J 18.162.924 1.823.446 3.391.598 0 0 23.377.968

l n = o p 9 9 > ; = < = > � ? ; = � = � � = > E F ? G q t s t t � s q r � 3.475.031 5.690.971 265.225 0 w y s q � z s v q t

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ` � � \ � 10% / 33% 10% / 20% 0% 5% / 10%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA (GECONSOLIDEERD)

  ¡ ¢ £ ¤ ¢ ¥ ¦ § ¤ ¦ ¡ ¨

¨ © ¢ ª ¥ « ¥ ¨ © ¦ ª ¤ ¦ ¤ ¦

¡ ¨ ¬ © © ª  « ® © ¨ ¨ ¥ ¯ °

¤ ¦ ± © © ¢ ¥ ¦ ± ¡ ¢ £ ª ² ¤ ¦ ¥ ¦ § ¤ ¦

£ ¤ ¤ ³ § ¤ ¦ ¡ ¬ ¤ ¦ ´ µ ¨ ¡ ª ® ¤ « © ¥ ¢ ¤ © © ¦ ¶ · ¤ ¢ ¥ § ¤ ¸ ¡ ª © © ³

¹ ¤ ¤ ³ ¦ ¤ ¬ ¥ ¦ § ¤ ¦ º £ ¤ ¤ ³ ¦ ¤ ¬ ¥ ¦ § ¤ ¦ » ³ ¤ ¦ ¥ ¦ § ¨ ¤ ¢  ¡ ¦ ¤ ¤ ³ · ¡ ¢ £ ¤ ¢ ¥ ¦ § ¤ ¦

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

½ ¾ ¿ À Á Â Â Ã Ä ¿ Å ¿ Ã Æ Ç Â È É Â Ã Ê Ë Ì Æ Í Î 0 0 157.057 0 Ï Ð Ñ Ò Ó Ð Ñ

Ô Õ Ö × Ø Ö Õ Ù Ø Õ Ú Õ Û Ü Û Ý Õ Û Þ ß Õ Ö Ù Ö Õ Ý Õ Û Õ à à Õ á Ø Õ Û 0 0 177.693 0 177.693

â Û Ø ß ã Û Ý Õ Û ä Ü ß Ü ä Õ Û ä Þ ã à Ú å × × Ü Û Ý Ú Õ Û Ü Û Ý Õ Û 0 0 -189.011 0 -189.011

æ ç è é ê ë ë ì í è î è ì ï ð í è ñ è ò ó è ì ô õ ð ö ÷ 0 0 145.739 0 ø ù ú û ü ý þ

Ï ÿ Ð Ò Ñ 1 �
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5.1.9 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2017

L � � � � � � � � � � D � � 	 
 H � � �  � � 


T � � � � �

� � � l �

� � t  S � � � � � � � � � �

W � � � � �

� � t � � �

� � � � �

R � � � � � � 	 � 

3 �  � � � 
 � � �

2 � � �

N � � 	 � �

� � � � � � � � � �

2 � � �

A � � � � � � � �

� � 2 � � �

R � � � � � � 	 � 

3 �  � � � 
 � � �

2 � � �

R � � � � � � 	 � 

� � � � o t � � �

R � � � � � � �  �

� � � l � � t  � �

t � � � � � � � 

2 � � �

A � � � � �

� � � � � �

� � t w �

A � � � � �

� � � � 2 � � s

G � � � � �  �

w � � � � � �  � �

� % € € € € € €

� � � � � �  � � ! � " 11-feb-00 2.268.901 20 Hypothecair 6,20% 453.780 0 113.445 340.335 0 1 Lineair 340.335 Hypotheekclausule

I � � 2-jul-07 1.800.000 10 Onderhands 5,06% 90.000 0 90.000 0 0 0 Lineair 0 Pos/neg.verklaring

I � � ¹ 1-aug-08 6.000.000 20 Onderhands 5,90% 3.525.000 0 300.000 3.225.000 1.725.000 11 Lineair 300.000 Verpanden deposito

# � $ % & � ' ( �  ² 1-jan-07 2.682.000 20 Onderhands 2,00% 1.341.000 0 134.100 1.206.900 670.500 10 Lineair 134.100 Hypotheekclausule

T � � � � � 5.409.780 0 637.545 4.772.235 2.395.500 774.435

¹  Einde van de rentevast periode 31 juli 2028

²  Einde van de rentevast periode 31 december 2026
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5.1.10 GESEMENTEERDE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

)*+, )*+-

. .

B/0456789:B4/;<8=/;

O>?@CEFJKCE MP@F>@CJKQKUCJ CE VQQKJXYQ>>CZU[\C PE]C@JKC^EUEF __`abc_a_de __daf_dag_h

i^?JU]UCJ jCkXZ^JUCm nVP CE pC^F]MP@Fq rab_ga`d` cafebafrd

OuC@UFC ?C]@U[mJP>?@CEFJKCE da_hrabr_ gaderageh

8vx yz{ |zy{}~��v�|{z����z� _h`agbha`de _hgaghbaeff

B/045678��8=/;

�C@JPECCZJ\PJKCE `ba`hraeed `bafccah_r

�mJXY@U[uUEFCE P> UVVQKC@U�ZC CE VQKC@U�ZC uQJKC QXKUuQ cafcdacb_ rab_bab`d

OuC@UFC ?C]@U[mJ\PJKCE heabbha`bb hcac_gahhe

8vx yz{ |zy{}~������z� _hbaberafhe _hdahbfarrc

B/0456784/8��=��= `h`a`cf _accba_dd

�UEQEXU�ZC ?QKCE CE ZQJKCE __eaere _hra`hb

4/8��=��= �5= </�9;/ B/045678�5=9/7/;5;< _afceacge _aeghaf`c

�CEEPPKJXYQ>J?CZQJKUEF f f

�QE]CCZ @CJ^ZKQQK ]CCZECVUEFCE f f

4/8��=��= B9/�6��4 +�*����,� +��,)�*��

4/8��=��=B/8=/��5;<

��� ��������� �� ���  ¡�¢�  ��£���£¤ )*+, 2016

. €

¥CJKCVVUEFJmPE]J QQEuQQ@]?Q@C \PJKCE 1.045.475 1.572.094

�ZFCVCEC u@U[C @CJC@uCJ 0 0

+�*����,� 1.572.094

SEGMENT VERPLEGING, VERZORGING, THUISZORG, 

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG EN 
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5.1.10 GESEMENTEERDE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT OVERIGE ACTIVITEITEN

¦§¨© ¦§¨ª

« «

¬®¯°±³´µ¶¬¯·¸´º·»

¼½¾¿ÀÁÂÃÄÀÁ ÅÆ¿Â½¿ÀÃÄÇÄÈÀÃ ÀÁ ÉÇÇÄÃÊËÇ½½ÀÌÈÍÎÀ ÆÁÏÀ¿ÃÄÀÐÁÈÁÂ Ñ Ò

ÓÔÕÖ×Ø×ÙÖ ÚÙÛÜÝÔÖ×ÙÞ ßàá Ùâ ãÙÔäØåáæäç Ò Ò

èéÙæ×äÙ ÕÙØæ×êÞÖáëÕæÙâäÖìÙâ íîïðíîî ñòòðïóÒ

ôõö ÷øù úø÷ùûüýþõÿúùøS�þ�øS íîïðíîî ñòòðïóÒ

B������ô�	ô
���

PÙæÖáâÙÙÝÖáÖìÙâ 1î�ðíïí 4ïîð4�î

AÞÖÜ�æ×êé×âäÙâ áë ×àà�ìÙæ×�ÝÙ Ùâ à�ìÙæ×�ÝÙ é�ÖìÙ �Üì×é� óñðÒîï 1îÒðóó�

èéÙæ×äÙ ÕÙØæ×êÞÖáÖìÙâ 1î1ðó1í 1íóðïïï

ôõö ÷øù úø÷ùûüýþ��þ�øS ïîñðîóï ó1Òðíñ4

B������ô��ô��
		
 1ñ4ðî4ñ îííðóóò

F×â�âÜ×�ÝÙ Õ�ìÙâ Ùâ Ý�ÖìÙâ -ñ4ðïÒò -1Ò�ðÒïó

��ô��
		
 ��
 R����� B������ô��
�������R ññðñ4ï 14óðóïñ

VÙââááìÖÜ��ëÖÕÙÝ�Öì×âä Ò -îîð�ïò

A�âØÙÙÝ æÙÖÔÝì��ì ØÙÙÝâÙà×âäÙâ Ò -í4ðîïó

��ô��
		
 B����		� 99�9�� 7�����

��ô��
		
B�ô
�����R

H��  �!"#�$$� %! $#! &'#(� &� )��#)* 2�+7 2016

� €

,ÙÖìÙàà×âäÖÞáâØÖ ��âé��æØÕ�æÙ áÖìÙâ 0 0

AÝäÙàÙâÙ éæ×êÙ æÙÖÙæéÙÖ 99.943 70.666

99�9�� 70.666
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AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

./03 ./05

6 6

8:;<=>??> @C=D:E; D:;:DG:E>::IJ: I:;<=>?>:EI:K:ELED:EM

NOQTUOTWU NOUWXOQYT

Z[\][^_ `a[bc\[ de_cac_[c_[^ YYOYTf WQOggg

NONTUOTNh NOgTXOWgQ

8:;<=>??> @C=D:E; D:iCE;C=LJ::IJ: I:;<=>?>:EI:K:ELED 0j0kljk0m 0j5k.j35/

Z[\][^_ n[bop[\c^\q a[brsb\c^\q _tucvrsb\q \[bcd_bcvet[ b[adpcwd_c[rsb\ [^

zorgvastgoed
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

xyz{|

}~� ����������� �������������� �� ���������������� �������������

De specificatie is als volgt: ���� 2016

� €

����� ¡¢£�  ¤¥�¡¦��¤�§��¨ ¡¢©�£ ª�«¬®¢¨�¯ ¢®�¢¨°¨�¢± 41.455.168 41.972.778

²�££�¨³§ �®°¡�£ ¦¥¥� ´´ ¦´´�°�´�� §¥¢£�  ²¤µ¤¥�¡ ª�«¬®¢¨�¯ ¢®�¢¨°¨�¢± 75.757.297 71.022.613

����� ¡¢£�  ²¶¥ 1.638.822 2.012.816

�¦��¨¡� ¤¥�¡���¢£´£¨�¢ 989.878 1.008.505

·¸¹ºº» 119.841.165 116.016.712

·¸¼»½¾¿¹½ÀÁ

ÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊÉËÈ ÌËÍÎÏÆÈÉËÐ ÑÒÓ ËÔ ÕËÆÖÊ×ÓØÖÙ

De specificatie is als volgt: ���� 2016

� €

Ú®�¢¨°¨�¢ ²¤ÛÜ¦©µ¤¥�¡ 1.744.088 ÝÞßàáÞÝâã

�¦��¨¡� ¢®�¢¨°¨�¢ä ©´´�¥ °�� ¥¥ §¥¢£� ¢®�¢¨°¨�¢ �  åæµ¢®�¢¨°¨�¢ 2.073.881 1.344.782

·¸¹ºº» 3.817.969 4.058.036

·¸¼»½¾¿¹½ÀÁ

ÜÜç ¤¥�¡¡�¥�� è��¯£ ¨  Ýéàß °� ¦¥¡� °� ¥¦��è�¨°¢¢®�¢¨°¨�¢ ¦��©��§£ê

ÂëÄ ìíËØÉÖË ÇËÊØÉîÐÈÓïÇØËÔÖÈðËÔ

De specificatie is als volgt: ���� 2016

� €

ñ´´£¨³°�  �  ¦¥�°¨ ¡¢¥���� ¡¢£�  825.823 1.298.505

ò¨ó £¡��¥ °�  ¥���� ¡¢£�  314.826 342.005

ô�£´¬è��¨ ¡�  147.464 209.530

õ®®�¥���� ¡¢£�  3.421.068 3.527.119

�¦��¨¡� ¥���� ¡¢£�  1.938.172 2.842.841

·¸¹ºº» 6.647.353 8.220.000

·¸¼»½¾¿¹½ÀÁ

ö÷øùú ûüùúýþù ûÿOúù÷þ��ù÷ �ûúø� øù üùú�ûûÿ ü�÷ û÷úûùúù÷ø þûùø üùú�÷��ûûúø ����	
 � �������

- ��O�ýøýù ûÿ �ù� þùOýùø ü�÷ ���û�ý÷þ� �ù �ù�ù÷ ÿú���ý���ùúù÷ �� �	������ �ù��ûúÿ��÷÷ù÷ �� ������� ù÷ �ý÷ý��ùúýù ���� ���þù�ûnds 

(€ 791.000)

I  Ýéàß ¨¢  ´´¢£ ��  £´�¨�¯¢£¨³¡¨ ¡ ª+ 1,2%), de eerste tranche van kwaliteitsmiddelen in de tarieven verwerkt. Eveneens blijkt de 

zorgzwaarte van de cliënten van ZZG toe te nemen. In 2017 is een incidentele baten (correctie 2016 € 400.000) verwerkt.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

L���� 

1!" #$%&'($$)&*'&+$(

De specificatie is als volgt: 2,./ 2016

� €

03454 54 67879:6654 74.374.316 74.541.097

S3;:785 876<54 11.117.607 11.117.538

P546:354=95>:56 5.906.177 5.892.329

A4?595 =596345586@36<54 2.479.203 2.555.193

SBC<3<778 93.877.303 94.106.157

P59634558 4:5< :4 8334?:546< 54 34?5977445>596 5.174.788 4.370.542

TDEFFG HJKMDNJJQMRUMVJN 99.052.091 98.476.699

WXYZ[\[Z]^[Y _Y`[aaYba ]]c^]b XYdefcYYbebYaYc g[c hijkel XYd eY_`Yc^m

nYdXbY_[c_ Yc oYdpfd_[c_q ^rs[epfd_q _Yd[]^d[eZrY dYo]b[a]^[Y Yc pfd_o]e^_fYa 1.744 1.755

toYd[_Y 0 0

uJvwxxJQx yyNVyQ HJKMUNJJQMQJxJN UH zyMwM {yN |}QQ~VwvJ JJN�JxJN 1.744 1.755

�Y`[aaYba ]]c^]b XYdefcYYbebYaYc �Yd�p]]` �s[^Yc �YaYdb]ca 0 0

��� �������������� �� ����������� �� ��������� ����� ������

De specificatie is als volgt: ���� 2016

  €

¡\eZrd[¢o[c_Ycm

£ [``]^Yd[¤bY o]e^Y ]Z^[o] 7.950 7.950

£ `]^Yd[¤bY o]e^Y ]Z^[o] 4.117.148 3.931.720

¥UVyyQ y|M¦�Kw§{wN¨JN 4.125.098 3.939.670

�©� ª������ «�¬����������

De specificatie is als volgt: ���� 2016

  €

nfYa[c_e`[aaYbYc Yc rf^Yb`]^[_Y �fe^Yc 5.672.936 6.115.913

¡b_Y`YcY �fe^Yc 7.579.330 6.925.486

®b[¤c^£ Yc �Y�fcYde_Y�fcaYc �fe^Yc 3.559.964 2.694.007

tcaYdrfsa Yc YcYd_[Y�fe^Yc 4.328.149 4.087.711

¯ssd Yc bY]e[c_ 3.922.034 3.456.995

°f^]^[Ye Yc od[¢o]b offdp[Yc[c_Yc 942.696 894.325

¥UVyyQ U{JKw¨J zJxKw§|MRUMVJN 26.005.109 24.174.437

��� ±��������� «���� �� ������

De specificatie is als volgt: ���� 2016

  €

²Yc^Y�]^Yc 279.004 346.055

²Yc^Yb]e^Yc -257.775 -330.164

¥UVyyQ |wNyN¦w³QJ zyVJN JN QyMVJN 21.229 15.891
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

´µ¶ ·¸¹¹ºº»¼½¾¿À¼Á¸Â¿¼»Ã¹Ä

De specificatie is als volgt: ÅÆÇÈ 2016

É €

ÊËÌÌÍÍÎÏÐÑÒÓÏÔËÕÒÏÎÖÌ× 0 -22.836

ØÙÚÛÛÜ ÝÞßßÙÙÚàáâÛãàäÞÜÛàÚåßæ 0 -22.836

çèé êëìíîîï ðîñòïóëëó íîîïìîôõìö

De specificatie is als volgt: ÷øùú 2016

û €

üýþÿB� ��� �B üÿ�ýB ü��� 0 -54.237

ØÙÚÛÛÜ ÛÛßTÞÞÜ �Þà�ÜÚÛÛÚ TÞÞÜßÞ	åßæ 0 -54.237

ØÙÞÜåáâÚåßæ

ç2é
îó ì�ðôîðõìö �î�ïíõöõìö ó���òì�óõ�ìëðõññîì �ò�ïõî�î îì ñîôõ�ò�ïõî�î ñî�ó�ð �
���

����������� �� !"�#����$%�&&�� � €

L'()(*++','*)' -./01*3-(.*45(66'*

D78 9:;<=> JH de Visser

F�ßáÚåÞ?à@ Voorz. RvB Lid RvB

ACCE G�ýBHIJýEKÿBG �B MNOP 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

QRJÿB� G�ýBHIJýEKÿBG S�B UIýV 1,0 1,0

�ýWýXýB IYZUCB[I�YBÿE�H\ nee nee

][^Iý YU U�[I�ýJý G�ýBHIKýIEý__�B� ja ja

B�J�I� n.v.t.

`ßTåÝåT�ÞÞÜ abØc	Ûdå	�	 ÷øùú 166.000 166.000

eÞfÙÜTåæåßæ ÷øùú

üýþYB�B� ZþCH KýþÿHIKÿEý YB_YHIýBJýE�YýG�B�ýB 212.097 203.026

üýþYB�B�ýB KýIÿÿþKÿÿE YZ IýER�gB 5.604 11.207

hCKIYIÿÿþ 217.701 214.233

iUj QBJýEH[^CþG��G KýIÿÿþG 0 0

ØÙÚÛÛÜ äÞfÙÜTåæåßæ ÷øùú 217.701 214.233

kYI�JýE�B� �BG�ýB YJýEH[^E�gG�B�j X�ý 1) 2)

lýI KýþÿB� JÿB ��� XYE��EYýZ �B üÿ�ýB ü��� SmNnV �H �B Gý þYYZ JÿB MNOP RýI IýEC�WýE_ýBGý _Eÿ[^I IYI O gÿBCÿE� MNOP JýE_Y[^I ÿÿn 

Baqen B.V.

oýE O gÿBCÿE� MNOp �H GýqýI BYERýE�B� KýXYþG���B� IYZUCB[I�YBÿE�HHýB ZCKþ�ý_ý ýB HýR�ZCKþ�ý_ý Hý[IYE SqrsV �B�ý�ÿÿB� AýXý

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op ZZG zorggroep van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de 

zorg, totaalscore 11 punten, klasse IV.

tuv wuxyz{|}|~}����|��� |~ ���� �yy� ��� xy�}}�yu� |� û �������� tuv �uu�}u}u�u~ vyu����uz|�� �������|��� �u� �u��yy~ y� ��~�v|e 

is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 

omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van 

Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur 

van het dienstverband.

�Y B�ýI� þÿB�ýE GÿB � RÿÿBGýB K�BBýB O� RÿÿBGýB

werkzaam?
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

������ ¡ ¢£¤¥

¦§§¨ ©ª«¬®¯«¨°±¬© ª¬ ²³´µ ´¶´ · ¸´¶´² ´¶´ · ¸´¶´²

¹º¯±¬» ©ª«¬®¯«¨°±¬© ²³´µ ¼ª¬ ½®«¾ ´¿³ ´¿³

À�ÁÂÃÄÅ�Å � ¢£¤¥

Æ«ÇÈ¬ª¬» ÉÇ§ °«Ç±®°±¨« È¬ÊÈ®«¬¯«¨»È«©ª¬» ²²´ËÌµ³ ²³ÍË³Í´

Æ«ÇÈ¬ª¬»«¬ °«®±±Ç°±±¨ ÈÉ ®«¨ºªÎ¬ ´³ËÌ²µ ´³ËÌ²Ï

ÐÂÑÒÒÃ Ó�ÁÂÃÄÅ�Å � ¢£¤¥ ¢Ô¢ÕÖÖ¥ ¢¤×ÕØ¥¥

Ù¬©ª¯ª©§««Ç ÚÛÜ·º±Ýªº§º ²³´µ ´µÏË³³³ ´µÏË³³³

Þßàáâãäåäßæçàèçà åßéêæèãåâßèëìâííàè î € € €

ïðñ òóôõö÷÷óø APJ Höppener WR den Hartog BLJ van Emmerik

ùú ûÑÅ�ü¡ý Voorz. RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

¦§§¨ ©ª«¬®¯«¨°±¬© 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

þ ÄÅ�ÅÄú��Ã ÿIÐ��Ò�Å�ú� ¢£¤� 24.900 16.600 16.600 16.600

À�ÁÂÃÄÅ�Å � ¢£¤�

Æ«ÇÈ¬ª¬» ÉÇ§ °«Ç±®°±¨« È¬ÊÈ®«¬¯«¨»È«©ª¬» 24.900 16.600 16.600 16.600

Æ«ÇÈ¬ª¬»«¬ °«®±±Ç°±±¨ ÈÉ ®«¨ºªÎ¬ 0 0 0 0

S§°®È®±±Ç 24.900 16.600 16.600 16.600

A½� ¹¬¯«¨��§Ç©ª»© °«®±±Ç© °«©¨±» 0 0 0 0

ÐÂÑÒÒÃ Ó�ÁÂÃÄÅ�Å � ¢£¤� 24.900 16.600 16.600 16.600

������ ¡ ¢£¤¥

¦§§¨ ©ª«¬®¯«¨°±¬© ª¬ ²³´µ 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

À�ÁÂÃÄÅ�Å � ¢£¤¥

Æ«ÇÈ¬ª¬» ÉÇ§ °«Ç±®°±¨« È¬ÊÈ®«¬¯«¨»È«©ª¬» 16.499 16.500 16.500 16.500

Æ«ÇÈ¬ª¬»«¬ °«®±±Ç°±±¨ ÈÉ ®«¨ºªÎ¬ 0 0 0 0

ÐÂÑÒÒÃ Ó�ÁÂÃÄÅ�Å � ¢£¤¥ 16.499 16.500 16.500 16.500

Ù¬©ª¯ª©§««Ç ÚÛÜ·º±Ýªº§º ²³´µ 16.500 16.500 16.500 16.500

ÐÂ�ÃÅûTÑÅ � ÓÅ� Â���¡ûT�Å�ÄÅ � �Ò  Ä� �Ò  ÑÂ�	Ò¡¡Å � ÁÅ� Ä� ÿIÐ  Â��� 

´¾ ¦« �««¨ 1«¨½® È¯«¨��¨ªÎ©® ¯ÈÈ¨ ²³´
 ©« ÚÛÜ ¬È¨ºË ¦« �««¨ 1«¨½® ¯±Ç® È¬©«¨ ©« È¯«¨»±¬»¨«»«Çª¬»¿ ±±¬»«�ª«¬ ©«

arbeidsovereenkomst tussen de heer Herfst en ZZG zorggroep 1 januari 2005 als aanvangsdatum heeft. Inmiddels is voor de heer Herfst 

de afbouw van de bezoldiging in 2017 gestart

²¾ ¦« �««¨ ¦« 2ª«¨ È¯«¨��¨ªÎ©® ¯ÈÈ¨ ²³´
 ©« ÚÛÜ ¬È¨ºË ¦« �««¨ ¦« 2ª«¨ ¯±Ç® È¬©«¨ ©« È¯«¨»±¬»¨«»«Çª¬»¿ ±±¬»«�ª«¬ ©«

arbeidsovereenkomst tussen de heer De Visser en ZZG zorggroep 1 juli 2007 als aanvangsdatum heeft. Vanaf 2018 wordt met de afbouw 

van de bezoldiging van de heer De Visser gestart.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

v�v��� ���������������� ����������������� � €

M�M ��� !" A. Bouwmeester

F#$%&'()*+ Lid RvT Lid RvT

D,,- ./034560-783. 28/6-31/12 1/1 - 27/5

9$:';':#((< =>?@BCE'B#B GHJK 8.505 6.685

L(NO<:'P'$P GHJK

Q0RU3/3V WR,4 70R84578-0 U3XU450360-VU0./3V 8.300 6.685

Q0RU3/3V03 70588R788- UW 50-Y/Z3 0 0

[,75U588R 8.300 6.685

\]^ _360-4`a,R./V. 70588R. 70.-8V 0 0

?O&CC< b(NO<:'P'$P GHJK 8.300 6.685

c(P(;($* GHJd

D,,- ./034560-783. /3 efgh 1/1-31/12

L(NO<:'P'$P GHJd

Q0RU3/3V WR,4 70R84578-0 U3XU450360-VU0./3V 0 16.500

Q0RU3/3V03 70588R788- UW 50-Y/Z3 0 0

?O&CC< b(NO<:'P'$P GHJd 0 16.500

i3./6/.,00R jklmY8n/Y,Y efgh 0 16.500

opq rstsuwuxw stwyzwt{|}x~{| w��s�t�wt� GHJK 2016

� €

D0 aU3U-8-/8 683 .0 8``U,35835 U60- efg� �/Z3 8R4 6URV5^

g Controle van de jaarrekening 94.661 109.381

e Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 16.420 20.751

� Fiscale advisering 25.100 68.527

� Niet-controlediensten 0 0

?O&CC< �O$O�C�'C C%%O#$&C$& 136.181 198.659

o�q �uwt�w��x|� �|� �|u�st�|t �wu�x~|t

�- a07703 �/`a V003 5-8348`5/04 Y05 60-7U3.03 W8-5/Z03 6UU-V0.883 UW 3/05m�8X0R/ZX0 V-U3.4R8V�

D0 70�UR./V/3V 683 .0 7045,,-.0-4 03 5U0�/`a5aU,.0-4 /4 UWV03UY03 U3.0- W,35 e��

o�q �|�|�u�|tx��|t tw �w}wt��w���

i3 efg� /4 U60-003450YY/3V 70-0/X5 U60- .0 60-XUUW 683 a05 U3.0-.00R la,/470V0R0/./3V �lQ�� 883 �4 �00-03 �UU�

�83 5-8348`5/04 Y05 60-7U3.03 W8-5/Z03 /4 4W-8X0 �83300- 003 -0R85/0 7045885 5,4403 .0 /3450RR/3V� a88- .00R30Y/3V03 03 a,3 704tuurders 

en leidinggevende functionarissen.

QU60345883.0 aU3U-8-/8 705-0]]03 .0 �0-X�88Ya0.03 ./0 7/Z .0 6033UU54`a8W 03 .0 /3 .0 `U34UR/.85/0 705-UXX03 Y8854`a8WW/Z03 �/Zn 

uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 

accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze 

honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2017, ongeacht of de werkzaamheden gedurende het 

boekjaar zijn verricht.
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5.1.12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

 ¡¢£ ¤¥¦¥§¦¥¨ ¤¥¦¥§¦¥©

ª «

¬®¯°¬

±²³´µ ²¶´·¸²

¹º»¼½¾¿À¼ ÁºÂ»¼ ºÃ»¾Áº 1 58.712.748 61.028.553

Ä¾ÅºÅÃ¾¿À¼ ÁºÂ»¼ ºÃ»¾Áº 2 10.264.967 10.403.932

ÆÇ»ººÀ ÁºÂ»¼ ºÃ»¾Áº 68.977.715 71.432.485

±ÈÉ´´µÊËµ ²¶´·¸²

ÌÇÇ½½ºÍ¼Å 3 74.070 77.940

Î 112.910 352.174

ÌÇ½Í¼½¾ÅÏ¼Å Ð¾» ÑÇÇÒÍ¼ ÁºÅ Ò¾ÅºÅÃ¾¼½¾ÅÏÂ»¼ÓÇ½» 5 923.724 0

ÔÁ¼½¾Ï¼ ÁÇ½Í¼½¾ÅÏ¼Å 6 9.565.674 9.536.868

Õ¾ÖÐ¾Í¼ ×¾ÍÍ¼À¼Å 7 17.854.348 21.868.934

ÆÇ»ººÀ ÁÀÇ»»¼ÅÍ¼ ºÃ»¾Áº 28.530.726 31.835.916

ØÉ´²²È ²¶´·¸² 97.508.441 103.268.401

ÙµÚÛ 31-12-17 31-12-16

« €

Ü¬ÝÝ¯°¬

Þ·ßµÊ ¸µàáÉßµÊ 8

âºã¾»ººÀ 117.573 117.573

ä¼Â»¼××¾ÅÏÂÒÇÅÍÂ¼Å 46.812.323 45.766.848

åÀÏ¼×¼Å¼ ¼Å ÇÁ¼½¾Ï¼ ½¼Â¼½Á¼Â 12.689.313 12.689.313

ÆÇ»ººÀ ¼¾Ï¼Å Á¼½×ÇÏ¼Å 59.619.209 58.573.734

±ÉÉàæ·µÊ·ÊßµÊ 9 14.625.303 15.075.016

çè 2.925.000 3.565.335

éÉà´ÈÉêµÊËµ ³¶ëìÈËµÊ í´µÊ ëÉÉß³´µ î ï²²àð

Î 0 0

ñÃÑÐÀÍ¼Å Ð¾» ÑÇÇÒÍ¼ ÁºÅ Ò¾ÅºÅÃ¾¼½¾ÅÏÂÇÁ¼½ÂÃÑÇ» 5 0 801.076

ÔÁ¼½¾Ï¼ ÓÇ½»ÀÇã¼ÅÍ¼ ÂÃÑÐÀÍ¼Å 11 20.338.929 25.253.240

ØÉ´²²È ê²³³·¸² 97.508.441 103.268.401

ÔÅÍ¼½ÑºÅÍ¼Å ò¼½Ó Ð¾» ÑÇÇÒÍ¼ ÁºÅ óäôõÂ ö óäô÷

zorgproducten

ø²ÊßÈÉêµÊËµ ³¶ëìÈËµÊ íÊÉß ¸ÉÉà áµµà Ë²Ê ùùÊ

jaar

ÔÅÍ¼½ÑºÅÍ¼Å ò¼½Ó Ð¾» ÑÇÇÒÍ¼ ÁºÅ óäôõÂ ö óäô÷

zorgproducten
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5.1.13 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

úûüý þÿ2� þÿ2�

� �

B��ú�����	Bú�
����


O���������� �������������� �� ���������������� �� �����!���� 1" 119.841.165 116.016.712

S!��� ��� #�$��!���% &�� �� '�!� ����( 1) 3.817.969 4.058.036

O*����� �� ���%������������ 1+ 6.123.831 7.653.752

�,- .û/ 0û./34ü5,60/û7859û7 129.782.965 127.728.500

B��ú����:;���


P��������������� 19 98.923.556 98.044.218

A%������*����� �� ��������<�� �� ������<�� *���� ����*� 20 4.046.481 3.818.891

O*����� �� ���%������� 21 25.882.988 24.417.225

�,- .û/ 0û./34ü5=>59û7 128.853.025 126.280.334

B��ú����ú��?:�;;� 929.940 1.448.166

F������<�� ����� �� ������ 22 115.535 123.928

ú��?:�;;� ?�� ��R�
� B��ú����?������
�
� 1.045.475 1.572.094

@!������C��� ���!����� 0 0

ú��?:�;;� B��D�;;ú 1.045.475 1.572.094

ú��?:�;;�B����EE�
�

HGI JGKLMINNI QK NMK TUMVI TGJWGGMWX þÿ2� 2016

� €

Y��*������Z#�����������([

@����������%�� � ���*��� ���� ������ 1.045.475 1.572.094

���;;: 1.045.475 1.572.094
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

\]^_`\

1. Materiële vaste activa

abcbdcbe 31-12-16

fg higjklkjmnkg kh moh pqorns t €

uvwxyz{|}v~���v� v� �vxxvy�v� 49.327.006 50.369.120

����y�v| v� y�|������yv| 3.429.875 3.871.249

��wvxv ��|�v ~vwxyz{|�ywwv�v�� �v���y|��v v� �w�y�y|�x��yv�v �y�x�|�y�} 5.690.642 5.582.422

���vxy��v ��|�v ~vwxyz{|���y�� y� �y���vxy�} v� ���x�y�~v���y�}v� �� ���vxy��v ��|�v ���y�� ������� 1.205.762

�yv� ��� �v� ~vwxyz{|�x��v| wyv�|�~�xv ���vxy��v ���y�� 0 0

������ ���vxy��v ��|�v ���y�� 58.712.749 61.028.554

�gn pg�oqqi pm� �g �mng�k�og mjnkpm k� �gn pg�homr�mm� kh moh pqorn �gg� ng rgpg�s d�be 2016

t €

u�v ���xwv �vx ¡ z����xy 61.028.553 52.948.865

uyz¢ y��v|�vxy�}v� 2.671.214 18.128.235

�{¢ �{|��xyz�y�}v� £y���� �{|��xyz�y�}v� v�����y|��v �v�v�|w��x¤ 4.046.482 3.818.891

�{¢ ~yz¥��wvxv ���xwv�vx�y�wvxy�}v� 0 0

�{¢ wv|y��v|�vxy�}v� 940.537 6.229.656

¦§¨©ª««¬¨ ®¨¬ ab ¨¯¨°±¨¬ 58.712.748 61.028.553

²§¨³´¯µ¶´·¸¹

º» ¼½¾¿¾À½ÁÂÃ Ä¿ÅÆÃ ¿ÀÆ½Ä¿

De specificatie is als volgt: abcbdcbe 31-12-16

t €

Çvv��v�y�}v� y� }x�v�|����|�����yzv� 0 107.774

È�xwvxy�}v� �� }x�v�|����|�����yzv� 10.119.229 10.139.101

Év�y�}v� ��� �vx|��vv� 145.738 157.057

������ {y����y��v ��|�v ���y�� 10.264.967 10.403.932

�gn pg�oqqi pm� �g lk�m�jk�og pmhng mjnkpm kh moh pqorns abcbdcbe 31-12-16

t €

u�v ���xwv �vx ¡ z����xy 10.403.932 7.958.661

�{���v wvv��v�y�}v� -107.774 -46.224

Êv|������ wvv��v�y�}v� 0 36.096

Ë�����}v� wy�ywv�w 0 -20.774

Èvx|�xv �v �v�y�}v� Ì �vx xv}v� v{{v��v� 177.692 2.690.736

Ë�����}v� wy�ywv�w Ì �{��||y�} �v�y�}v� -208.883 -214.563

¦§¨©ª««¬¨ ®¨¬ ab ¨¯¨°±¨¬ 10.264.967 10.403.932

²§¨³´¯µ¶´·¸¹

È��x ¥��vx ��|�v� �y� wv v� v����wy}v ~����| �yv� �{�yz v� ��� wv }v���|��ywvvxwv ~����| ¥yz� wv¥v �yvx�� �yv� ��wvx ��v}v�y��� en wordt 

verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

È��x vv� ��wvxv |�v�y{y���yv ��� �v� �vx���� ��� wv {y����y��v ��|�v ���y�� �vx ���y��}x�v� ��xw� �vx�v¥v� ���x �v� �����yv��vxzicht onder 

5.1.17.

È��x vv� ��wvxv |�v�y{y���yv ��� �v� �vx���� ��� wv ���vxy��v ��|�v ���y�� �vx ���y��}x�v� ��xw� �vx�v¥v� ���x �v� �����yv��vx¥icht onder 

5.1.16.

Í� ��v�y���y�} ��¡�¡Î y| �v� ��vx¥y��� ��}v���v� ���x wv ��wvx���wv� v� }vxvvw}v ��v� �x�zv��v��
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ÏÐÑÒÓÔÕÖÓ×Ø ÐÙ ÚÑÒÛ×ØÑ× Ó× Û×ÜÑÝÑ ÝÑÔÕÖÞÙÑÝÞÐ×Ñ× Ðß àÑ××ÐÐÖÞÔÕÛÙÙÑ×á

âããä åæ çåèéêëìíçä åæ îííæïðããêë

rechtspersoon

ñåçëèéãòê

kapitaal

óãïôêããðõåö

lang (in %)

÷ôøåæ

vermogen ùåëúðêããê

û €

üýþÿZ����þ ü���������þ�	
� ���� 1 100% -21.060 67.766

�þý��G���

üü� �������þ���� ���� �þý��G��� 18.000 100% 0 0

3� ���������

De specificatie is als volgt: ��ö��ö� 31-12-16

û €

ý���
ÿ�V������
 19.600 22.560

C�
�þ		� V	ÿ	Z�!
 51.070 52.130

EVG	��	ÿ� 3.400 3.250

�ý�		� �ýýþþ	��
 74.070 77.940

Tíåðôèéêôæø"

4� #����$����� %��& '() $��*�� +�� ,-./0 1 ,-.25��67���'8)��

De specificatie is als volgt: ��ö��ö� 31-12-16

û €

O
��þ�	
��
 9�þ� :�C;� < :�C�Zýþÿ=þý�����
 1.189.554 1.510.818

A>? ý
��	
ÿ�
 �ýýþ���ý���
 1.076.644 1.158.644

A>? �ýýþZ��
�
ÿ ý
��þ�	
��
 9�þ� 0 0

�ý�		� ý
��þ�	
��
 9�þ� ��� �ýý>�� �	
 :�C;� 112.910 352.174

D@ BF@HIJIHKLI@ F@M HKL@NPMI@ DQRSB U DQRWXPMNFMPY[HL@\ IB K]B ^P]NL _@@M L@ N@^@\`

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten aåçåãðôëååçö

då bíëêåæ åæ Af: Af: Saldo per

êíåøåçåbåæö verwerkte ontvangen 31-12-17

då îôæëê verliezen voorschotten

û € € €

�ý�		� O
��þ�	
��
 :�C;� 1.189.554 0 1.076.644 112.910

�ý�		� 1.189.554 0 1.076.644 112.910

ceef ghijkjiejief

ùåèéêëêçååbëå bãïôêããðõåðãæøåæ lm �no"

óåçæãèêôìôêåôê

pekeqef kgf
ondersteunende diensten 

aan zelfstandige 

ondernemers in de zorg
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

rs tuvwxvyz{xz |y} ~uu�wx ��z �yz�z�yxvyz{�}x�uv} xz ��~|�wxz |y} ~uu�wx ��z �yz�z�yxvyz{�u�xv��~u}

���� 2016 2017 totaal

� € € €

����� ��� � ������� -319.136 -481.940 -801.076

������������� ����¡�¢ £¤�¥¦��� 0 0 923.724 923.724

§¤����¨���  ¤¤�����©� ¦���� 0 404.378 404.378

ª�¨�¢�����«¤�¨ ����¨�� 319.136 77.562 396.698

¬£¨¤¨��¢ ®¨�¨�� £¤�¥¦��� 319.136 481.940 923.724 1.724.800

����� ��� ¯� ��°�±²�� 0 0 923.724 ³�¯´µ�¶

¬¨�©�®  ��  ��¨�¨�¢¢��� ·¸�� ��¥������¹º c/b c a

�» ��¨���� £���¥�����

£» ¤ ������¨�®®��� ®�¨ ¼¤�� ��¼�¥������

�» ©�½���¨�� �  ��¨�¨�¢¢��� ¾¿�

¯�À��À�µ 31-12-16

� €

Á��� �� ��¸�����¨���© �¢�º

Â  ¤�©������� �¨ ¡¤¤½©�  �� ½������������¨�¥¤�¨ 923.724 0

Â ��¡¢©�� �¨ ¡¤¤½©�  �� ½������������¤ ����¡¤¨ 0 801.076
³�¯´µ�¶ -801.076

���°�Ã�°�Ä�� Ã����°�����ÅÆÇ��Æ°È�� �� È�Ä ²��É���� ���µ 2016

� €

Á�¨¨�¢�¦¥ £©��¨  ¤¤� ��� ���©£��� ¥¤�¨�� 75.257.861 71.457.872

Ê½º  ���¤�©����� ¨�� ©�¥¥���  �� ¡�¨ Ë�¨¨�¢�¦¥ £©��¨ 74.429.192 71.939.812

Ì¤¨��¢ ½������������ ����¡�¢ 828.669 -481.940

ÍÎ ÏÐÑÒÓÐÔÕÐÖ ÐÖ ×ØÐÕÒÙÐ Ø×ÕÚÐÕÒÖÙÐÖ

De specificatie is als volgt: ¯�À��À�µ 31-12-16

� €

Û¤�©������� ¤¸ ©�£�¨���� 2.008.799 2.063.638

Û¤�©������� ¤¸ ¼¤�� ��¼�¥������ 5.300.353 5.002.385

¾¤� ¨� ½��¨����� ¤®¼�¨ Üª§Ý� « Üª§Â¼¤��¸�¤©�¨�� 615.410 1.349.995

Û¤�©������� ¤¸ ��¤�¸�®��¨��¡�¸¸�¦�� 149.142 119.862

¾¤� ¨� ¤�¨ ����� �£��©�� ¼¤����½���¨��¨� 529.677 101.201

¾¤� ¨� ¤�¨ ����� �£��©�� £�¡��©�¢��� 0 177.592

¾¤� ¨� ¤�¨ ����� �£��©�� ����¨�¢�¦��  ��£¢�¦½ 0 215.360

Þ ��¢¤¸��©� ��¨� � 962.293 506.835

Ì¤¨��¢ ©�£�¨���� �� ¤ �����  ¤�©������� 9.565.674 9.536.868

ß����°ÈÄ��Åà

Ê¢¢�  ¤�©������� ¡�££�� ��� ¢¤¤¸ �̈¦© ¥¤�¨�� ©�� áá� ¦���â

ãä åææçèéäêéêë æêéêìíçä åæçîäçéêëäê îéä éê íïðçäñ æò îä åæçîäçéêëäê æò îäìéðäóçäê éô ëäìçíõöð÷ ìäîçííëð � øùúûúúú

(2016: € 298.000).

üò îä òæôð ýæë ðä ïíõðóçäçäê æþèäð ãÿO�ô � ãÿO èæçëòçæîóõðäê éô ääê ìäîçíë íîû � øúúûúúú ðäê ëäåæ�ëä åíê æêéêìííçöäéî éê þéêîäçing 

gebracht.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

7� ������	 
���	�	�

De specificatie is als volgt: 3���� 31-12-16

� €

B������������� 17.824.564 21.819.381

K����� 21.444 38.996

K���������� 8.340 10.557

T����� �������  ������� 17.854.348 21.868.934

!"#$%&'(%)*+

ZZ, -./00/.12 41156 81 610.1819 :;9 81 812.<=6. ;8 � >?@ A=CD.19 :1/2;98? 8;C198 A16 81 ;5C.<<=9019 :;9 81 E=6<6;;981 C19=9019F

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PGHHIJG

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: LMNMQNMR 31-12-16

S €

UVWXYVV[ 117.573 117.573

\]^_]``abc^debf^]b 46.812.323 45.766.848

ghc]`]b] ]b ei]jac] j]^]ji]^ 12.689.313 12.689.313

ke_llh ]ac]b i]j`ec]b 59.619.209 58.573.734

mnopqnnr

stuvw xyz Resultaat- Overige Saldo per

{|} ~|����� �� ��� ~���} �||� }| �|~|�� ���t������ bestemming mutaties 31-dec-2017

� € € €

�l�a_llh 117.573 0 0 117.573

ke_llh �l�a_llh 117.573 0 0 117.573

�������������� ���

stuvw xyz Resultaat- Overige Saldo per

{|} ~|����� �� ��� ~���} �||� }| �|~|�� ���t������ bestemming mutaties 31-dec-2017

� € € €

¡]^]ji] llbilljf¢lj] �e^_]b£

¤]j�h]cabc ¥ ¤]j¦ejcabc§ k¨©a^¦ejc 45.766.848 1.045.475 0 46.812.323

ke_llh ¢]^_]``abc^j]^]ji]^ 45.766.848 1.045.475 0 46.812.323

ª«������ �� �¬���� ���¬��

stuvw xyz Resultaat- Overige Saldo per

{|} ~|����� �� ��� ~���} �||� }| �|~|�� ���t������ bestemming mutaties 31-dec-2017

� € € €

ghc]`]b] j]^]ji]^£

ghc]`]b] ija®] j]^]ji]^ 2.843.596 0 0 2.843.596

¯i]jac] j]^]ji]^£

¡]^]ji] ba]_°±ehh]±_a]d 9.845.717 0 0 9.845.717

ke_llh lhc]`]b] ]b ei]jac] j]^]ji]^ 12.689.313 0 0 12.689.313

²o³´pµp´nqp³ nn¶·r¸pqp¶¹ ¹³´º¶·ºrp»³³¼» ½ ³¶¾³r¿º¸»p¹ ¿³¼Àº¹³¶ ÁÂ »³´³ÀÃ³¼ ÄÅÂÆ

en resultaat over 2017

De specificatie is als volgt :

ÇÈÉy�

vermogen ÊyËÌuÍttÍ

� €

Îb�]hie©fac ]ac]b i]j`ec]b ]b j]^©h_ll_£ 59.619.209 1.045.475

Ï_a±¨_abc ^l`]bÐ]j�abc ÑÑÒ° Óa±¨_]j¢a® 419.948 99.492

Ï_a±¨_abc Ï_]©bdebf^ Ñejccje]� Ñ©af°Ò]hf]jhlbf 433.276 451

ke_llh c]±eb^ehaf]]jf ]ac]b i]j`ec]b ]b j]^©h_ll_ 60.472.433 1.145.418
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ÔÕ Ö××ØÙÚÛÜÚÜÝÛÜ

Þßàáâ ãäå Saldo per

æçè éçêëììí îï ðëï éìëñè òççê èç ñçéçóô õö÷ßøöùúõû Dotatie Onttrekking Vrijval 31-dec-2017

ü € € € €

ýþþÿV������ �ÿþþ� þ���ÿ�þ�� 5.885.960 976.609 116.724 345.928 6.399.917

ýþþÿV������ �þþÿ �����	��
�� ��
þ������ 896.197 69.474 0 0 965.671

ýþþÿV������ 
þþ��þ	��� ÿ����	þ���	��������� 1.508.569 38.407 0 0 1.546.976

ýþþÿV������ ��ÿ	þþ�
��� ������ 
����	�	� 758.277 0 0 58.259 700.018

ýþþÿV������ ÿ���
��� ��� 2.919.159 0 0 6.588 2.912.571

R�þÿ���	����þþÿV������ 2.202.789 1.106.937 1.497.190 276.166 1.536.370

ýþþÿV������ �R� ��ÿ�
������� 815.239 0 167.503 105.016 542.720

ýþþÿV������ ���
������ 88.826 0 0 67.766 21.060

�þ�
 �þþÿV�������� 15.075.016 2.191.427 1.781.417 859.723 14.625.303

T��������� !�" �#�� �"�� $��"%����� &

'(()*+,-+-. .)((/ (-0,)1(20

Voorziening voor uitgestelde beloningen

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid

Voorziening persoonlijk budget levensfase

Voorziening regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Reorganisatievoorziening

'(()*+,-+-. 345 6,)78+91/+-.

'(()*+,-+-. 0,,8-,:+-.

;<= >?@ABCDE@FE GHIJBFE@ K@CA LCCM NEEM F?@ OO@ P??MQ

S, U7,9+W+9X/+, +U X8U 6(8./Y Z[\[]\[^ 31-12-16

� €

_`abcdef ggf hgfief 2.925.000 3.225.000

jkelmne cgfncopefde q`abcdef 0 340.335

rosggc cgfncopefde q`abcdef tfon kool ueel dgf vvf wgglx 2.925.000 3.565.335

ye koolzmefmfn kool bmsneqsecde hecofmfnef hesle{s eef koolzmefmfn kool bmsielmfnef hmw eef wbhmcebu| ye koolzmefmfn }olds op mndivideel 

niveau bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de blijfkans, inflatie en een opslag voor sociale lasten. Er wordt rekening gehouden 

met een disconteringsvoet van 2% en een loonindex van 4%

ye koolzmefmfn coofioqsef glhemdqofneq`amisaemd hesle{s eef leqelkmfn kool pelqofeecqcedef dme op hgcgfqdgsbu glhemdqofneq`amis zijn, 

waarbij wij rekening houden met het eerste jaar en tweede jaar ziek. In jaar t+1 wordt 70% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt 

rekening gehouden met de individuele salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenen en sociale lasten en waarbij van toepassing 

transitievergoeding.

~oolzmefmfn pelqoofcmwi hbdnes cekefq{gqe hesle{s eef leqelkelmfn kool soeiouqsmne bmsngkef| ye okelngfnqlenecmfn mq opnefouef in CAO 

VVT. er wordt rekening gehouden met een disconteringsvoet van 2% en een loonindex van 4%.

ye koolzmefmfn lenecmfn aelkgssmfn nedeecsecmwie glhemdqofneq`amisaemd t���x hesle{s eef leqelkelmfn kool soeiouqsmne mfqslouels in WGA. 

ZZG zorggroep betaalt bij uittreding uit het publieke stelsel nog negen jaar de uitkeringskosten. Dit risico wordt voorzien. De toekomstige 

uitkeringskosten zijn contant gemaakt met disconteringsvoet van 2%.

ye leolngfmqgsmekoolzmefmfn hesle{s de hezocdmnmfn kgf pelqofeecqcedef dme eef leolngfmqgsme�slgwe`s doolcopef| ye koolzmefmfn is individueel 

bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met alle van belang zijnde emolumenten.

ye koolzmefmfn j�r kelpcm`asmfn hesle{s eef leqelkelmfn sef nekocne kgf de `go ��������� kool de bmshesgcmfn kgf oflenecugsmnaeidstoeslag 

over vakantiedagen aan medewerkers die per balansdatum uit dienst zijn.

ye koolzmefmfn deecfeumfn mq nekolud gcq nekocn kgf aes fengsmeke emnef keluonef kgf �olnzbqsel �bmd��ecdelcgfd �|~||

~ool bmsngkef kool nloos ofdelaobd }olds eef koolzmefmfn nekolud ou deze cgqsef necmwiugsmn se keldecef okel eef ggfsgc hoeiwglen. De 

voorziening is gebaseerd op een langdurige cyclus en een gedetailleerde onderbouwing gebaseerd op berekening per m² van een extern 

bureau.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

��� ������� �� ��� ����� ���� �� ������ ���� 2016

� €

 ¡¢£¤ ¥¦§ ¨ ©¢£ª¢§« 4.068.780 4.669.757

¬«© £«¦ª®¦ ¯¦£«£°¦£ 0 0

±² ¢²¯³´´«£°¦£ 503.445 600.978

 ¡¢£¤ ¥¦§ µ¨ ¤¦¶¦·¸¦§ 3.565.335 4.068.779

±² ¢²¯³´´«£°´¹¦§¥¯«¶º¡«£° »³·¦£¤ ¸³¦»©¢¢§ 640.335 600.978

 ¡¢£¤ ¯¢£°¯³¥¦£¤¦ ´¶ºª¯¤¦£ ¥¦§ µ¨ ¤¦¶¦·¸¦§ 2.925.000 3.467.801

¼����½¾���� �� ���¿� À��� Á¾�� ������ ���Â Ã� ���������Ã� �½¾Ä�Ã�� ��� ���������Ã À����� ���Ã�� Å��½¾�Ä�Ã�

Æ³§¡¯³¥¦£¤ ¤¦¦¯ ¹¢£ ¤¦ ¯¢£°¯³¥¦£¤¦ ´¶ºª¯¤¦£ ÇÈ ¨ ©§ÉÊË ¢²¯³´´«£°´¹¦§¥¯«¶º¡«£°¦£ 640.335 503.445

Ì¢£°¯³¥¦£¤ ¤¦¦¯ ¹¢£ ¤¦ ¯¢£°¯³¥¦£¤¦ ´¶ºª¯¤¦£ ÇÍ ¨ ©§ÉÊ Ç¸¢¯¢£´¥³´¡Ê 2.925.000 3.565.335

Î«¦§¹¢£ ¯¢£°¯³¥¦£¤ ÇÍ Ï ©¢¢§Ê 1.725.000 2.025.000

Ð¦ ¢²¯³´´«£°´¹¦§¥¯«¶º¡«£°¦£ Ñ«©£ ¹¦§¢£¡®³³§¤ ³£¤¦§ ¤¦ »³§¡¯³¥¦£¤¦ ´¶ºª¯¤¦£É

ÒÒÓ ÔÕÖ×ØÙÖ ÚÛ×ÜÝÛÞÖßàÖ áâãäÝàÖß

De specificatie is als volgt: å�æ��æ�� 31-12-16

� €

ç§¦¤«¡¦ª§¦£ 2.884.244 2.927.029

±²¯³´´«£°´¹¦§¥¯«¶º¡«£°¦£ ¯¢£°¯³¥¦£¤¦ ¯¦£«£°¦£ 640.335 503.445

¬¦¯¢´¡«£°¦£ ¦£ ´³¶«¢¯¦ ¥§¦·«¦´ 1.921.157 4.222.047

 ¶ºª¯¤¦£ ¡¦§Ñ¢»¦ ¥¦£´«³¦£¦£ 1.635.965 1.810.834

è³° ¡¦ ¸¦¡¢¯¦£ ´¢¯¢§«´´¦£ 438.475 242.230

é¦§¥¯«¶º¡«£°¦£ ¢¢£ ¥¦§´³£¦¦¯ 1.036.186 2.051.272

é¢»¢£¡«¦°¦¯¤ 2.928.098 2.888.057

é¢»¢£¡«¦¤¢°¦£ 4.870.229 4.400.815

¬³ª®¶§¦¤«¡¦ª§¦£ 0 218.985

è³° ¡¦ ¸¦´¡¦¤¦£ ´ª¸´«¤«¦´ 1.256.908 2.210.974

 ¶ºª¯¤¦£ °¦·¦¦£¡¦ ¡¦§Ñ¢»¦ ¢·¸ª¯¢£¡¦ ¸¦º¢£¤¦¯«£° 95.008 1.547.633

 ¶ºª¯¤¦£ Ñ³§°¹¦§Ñ¦»¦§¢¢§´ ¡¦§Ñ¢»¦ ®«©»¹¦§¥¯¦°«£° êÏëÉ¨ìí 1.393.483

î¹¦§«°¦ ´¶ºª¯¤¦£ 1.678.144 836.436

ï³¡¢¢¯ ³¹¦§«°¦ »³§¡¯³¥¦£¤¦ ´¶ºª¯¤¦£ 20.338.929 25.253.240

ðñòóôõö÷ôøù

é³³§ ¦¦£ £¢¤¦§¦ ¡³¦¯«¶º¡«£° ³¥ ¤¦ ¯¢£°¯³¥¦£¤¦ ´¶ºª¯¤¦£ ®³§¤¡ ¹¦§®¦Ñ¦£ £¢¢§ ¤¦ ¸«©¯¢°¦ ³¹¦§Ñ«¶º¡ ¯¢£°¯³¥¦£¤¦ ´¶ºª¯¤¦£ ÇÑ«¦ ´¥¦¶«ficatie 

5.1.19)

é¦§¥¯«¶º¡«£°¦£ ¢¢£ ¥¦§´³£¦¦¯ ¸¦¡§¦²¡ ¦¦£ ¹¦§¥¯«¶º¡«£° «£Ñ¢»¦ ´¶º«»»«£°´¹³³§´¡¦¯¯¦£ ·¦¡ ¸¦¡§¦»»«£° ¡³¡ ³£§¦°¦¯·¢¡«°º¦«¤´¡³¦´¯¢° over 

vakantiedagen aan medewerkers die op balansdatum nog in dienst zijn, ten gevolge van de cao 2016-2018.
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

úûü ýþÿ1ÿ�þ��� þÿ������ÿ��ÿ

Algemeen

13. Niet in de balans opgenomen regelingen

H		
��
�����������

2���

�

< � ���� 196.956

��� ���� 272.256

> � ���� 3.246.651

T� ��! 3.715.863

D" !"#$#%"# "# &" &$"���# %"'�(("!)" )"�$*�� &"++"# ""# !��( $�)  � � �,%,- ,- ./.03 D" �"# " *�# )" �"# "-4�( $- %"'�(("!) aan de 3-

maands euribor. Er is geen sprake van een margin call. De waarde ultimo 2017 is € 797.665 negatief. De lening wordt jaarlijks met € 300.000 

afgelost. Het risico daalt (afhankelijk van de marktwaarde) met de aflossing van de lening.

ZZ5 6��%%��"( &""7 $# .//0 ""# �"# "-4�( �7%"-!� "# %"'�(("!) ��# ""# !�#%!�("#)" !"#$#% 8" 7!"9$+"!" �"# "3 D"6" �"# "-4�( $s 

aangegaan om de rente gedurende de looptijd te egaliseren. ZZG zorggroep past qua waardering van het derivaat kostpijshedging toe.
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5.1.15 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA (ENKELVOUDIG)

A : ; = ? = @ B C E = M B E = ? F G I = @ B C E =

b = ; ? F J K C L b = ; ? F J K C B N E F @ B F :

m F ; ; = I = : O u F E @ P = ? F : Q = : R F = E B B : S = E

U = ; ? F J K C L E = N S : F C N S = = : @ P P ? u F E b = E B I F : Q = : b = ; ? F J K C V ? P N = C

Q = b P u g = : = : M B N S F : = C = : B ; m F : F C E ? B E F = @ = P V m B E = ? F G I = ; F = : C E b B ? = W P E B B I

E = ? ? = F : = : F : C E B I I B E F = C u F E ? u C E F : Q @ B C E = B N E F @ B m B E = ? F G I = B N E F @ B

X Y Y Y Y Y

[ \ ] ^ _ ` a c d e ] ^ f ] c h i j d k

l n n o p q r n s t n n v w x y z { y y | { } } y y { y ~ ~ { � � z | { y } | { y � y � { } ~ z { � y } ~ | } { � ~ � { ~ ~ �

l q � � � � n � � x � x n s p q r v � � � � o � x o � z { } � � { � ~ y } { � } � { ~ � y � { ~ � y { } z � ~ ~ } � { ~ � � { � z y

� � a � � ] ] c _ a ` a c d e ] ^ f ] c h i j d k � � � � � � � � � � 3.871.249 5.582.422 1.205.762 0 61.028.553

� � � � � � � � �   ¡ � � ¢ £ � ¤ ¥ � � ¦

l � o � x p � x v � o � x o 926.934 640.937 1.103.343 0 0 2.671.214

l n s p q r v � � � � o � x o 1.969.048 1.082.311 995.123 0 0 4.046.482

l § � � ¨ © o w x v x t n n v w x � x v � � o w x v � o � x o 0 0 0 0 0 0

ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ¬ ¯ ¬ ³ ¬ ¬ ´ ± µ ¯ ¬ ¶ · ³  ¬ ¸ ¬ ° ± · « ¹ ¸ ±

{ n n o p q r n s t n n v w x 63.523 2.051.262 649.779 0 0 2.764.564

{ q � � � � n � � x � x n s p q r v � � � � o � x o 63.523 2.051.262 649.779 0 0 2.764.564

ª º ¬ ¶ ¹ ° ¸ ¬ ¶ « ¬  ¹ ° ¯ ¬ °

n n o p q r n s t n n v w x 0 0 0 940.537 0 940.537

q � � � � n � � x � x n s p q r v � � � � o � x o 0 0 0 0 0 0

» x v p n � w © 0 0 0 940.537 0 940.537

¼ � � n � � x p � o § © x ½ t n n v w x ¾ » x v p n � w © ¿ -1.042.114 -441.374 108.220 -940.537 0 -2.315.805

[ \ ] ^ _ ` a c À d _ a Á a Â Ã a c i j d k

l n n o p q r n s t n n v w x 66.531.637 5.190.020 9.082.240 265.225 0 81.069.122

l q � � � � n � � x � x n s p q r v � � � � o � x o 17.204.631 1.760.145 3.391.598 0 0 22.356.374

� � a � � ] ] c _ a ` a c À d _ a Á a Â Ã a c i j d k Ä � � � � Å � � � � 3.429.875 5.690.642 265.225 0 58.712.748

Afschrijvingspercentage ~ Æ Ç z Æ 10% / 33% 10% / 20% 0% 5% / 10%
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5.1.16 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA (ENKELVOUDIG)

È É Ê Ë Ì Ê Í Î Ï Ì Î É Ð

Ð Ñ Ê Ò Í Ó Í Ð Ñ Î Ò Ì Î Ì Î

É Ð Ô Ñ Ñ Ò Õ Ó Ö Ñ Ð Ð Í × Ø

Ì Î Ù Ñ Ñ Ê Í Î Ù É Ê Ë Ò

Ú Ì Ì Û Î Ì Ô Í Î Ï Ì Î È É Ê Ë Ì Ê Í Î Ï Ì Î É Ð Ë Ì Ì Û Ï Ì Î É Ô Ì Î Ü Ì Î Í Î Ï Ì Î

Í Î Ï Ê É Ì Ð Õ Ô Ñ Ñ Ò Ø Ý Þ Ì Ê Í Ï Ì Ï Ê É Ì Ð Õ Ô Ñ Ñ Ò Ø ß É Þ Ì Ê Í Ï Ì à á Ð É Ò Ö Ì Ó Ñ Í Ê Ì Ñ Ñ Î Ý Þ Ì Ê Í Ï Ì â É Ò Ñ Ñ Û

Õ Ó Ö Ñ Ð Ð Í × Ì Î Ë Ì Ì Û Î Ì Ô Í Î Ï Ì Î Õ Ó Ö Ñ Ð Ð Í × Ì Î Ë Ì Ì Û Î Ì Ô Í Î Ï Ì Î ã Û Ì Î Í Î Ï Ð Ì Ê Õ É Î Ì Ì Û Þ É Ê Ë Ì Ê Í Î Ï Ì Î

ä ä ä ä ä ä ä ä

å æ ç è é ê ê ë ì ç í ç ë î ï ê ð ñ ê ë ò ó ô î õ ö ÷ ø ù ø ø ú 0 10.139.101 0 0 157.057 0 ö ÷ ù ú ÷ û ù ü û ý

þ ÿ A � � � � � � � A � � � A � � A -107.774 0 -107.774

V � � � 	 � � 
 	 � � � A � A � � A � � � � 
 � � � � A � ÿ ÿ �  	 � A 0 0 0 177.692 0 177.692

O A 	 � � A � � A � � � � � � A � � � ÿ � � � � � A � � � A � A � � A -19.872 0 0 -189.011 0 -208.883

å æ ç è é ê ê ë ì ç í ç ë B î ì ç � ç � � ç ë ó ô î õ 0 0 10.119.229 0 0 145.738 0 10.264.967
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5.1.17 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO BOEKJAAR (ENKELVOUDIG)

L � � � � � � � � � � D � � � � H � � � � � � �

T � � �  �

 � � l !

� � t � S � � � �  � � � � �

W � � " � !

 � t " � !

� � � � �

R � � � � # $ �  �

3 % � � # � � & � �

2 ' % (

N � � � ) �

 � � � � � � � � �

2 ' % *

+ �  � � � � � �

� � 2 ' % *

R � � � � # $ �  �

3 % � � # � � & � �

2 ' % *

R � � � � # $ �  �

� � � � o t � � �

R � � � � � � � � �

 � � l � � t � � �

t � � � � � � � �

2 ' % *

+ �  � � !

� � � � � !

) � t w �

+ �  � � !

� � � � 2 ' % s

G � � � �  � �

w � " � � $ � � � �

� % € € € € € €

, - . / 0 1 4 . - 5 - 6 11-feb-00 2.268.901 20 Hypothecair 6,20% 453.780 0 113.445 340.335 0 1 Lineair 340.335 Hypotheekclausule

I 0 , 2-jul-07 1.800.000 10 Onderhands 5,06% 90.000 0 90.000 0 0 0 Lineair 0 Pos/neg.verklaring

I 0 , ¹ 1-aug-08 6.000.000 20 Onderhands 5,90% 3.525.000 0 300.000 3.225.000 1.725.000 11 Lineair 300.000 Verpanden deposito

T � � � �  4.068.780 0 503.445 3.565.335 1.725.000 640.335

¹  Einde van de rentevast periode 31 juli 2028
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5.1.18  GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

789: 789;
< <

=>?@CEFJKM=@>PQJU>PX

YZ[\]^_`a]^ bc\_Z\]`adae]` ]^ fdda`ghdZZ]iiejk] c^m]\`a]n^e^_ ppqruvprpxy ppxrzpxr{p|

}~������� �����~���� ��� �� ��~������� �rup{rqxq vrzyurz�x

������� ������������������� xrp|�ru�p {rxy�r{y|

��� ��� ���� ¡¢£�¤���¥¦£§�¥ p|qr{u|rqxy p|{r{|uryzz

¨©ª«¬®�¯°�±©²³

´���������µ����� qurq|�ryyx qurzvvr|pu

¶���·��������� �� ���¸����º�� �� �¸����º�� �¸��� ¸����¸ vrzvxrvup �rupuruqp

������� ��������µ����� |yruu|rquu |vrvp{r||y

��� ��� ���� ¡¢£»¼£§�¥ p|uruy�rz|y p|xr|uzr��v

¨©ª«¬®�«©�½¯±°°± q|qrqvz prvvurpxx

¾��¸���º�� �¸��� �� �¸���� ppyry�y p|�rq|u

«©�½¯±°°± ½¬± ¿©ÀÁ²© ¨©ª«¬®�½¬±Á©®©²¬²¿ przvyrv{y pry{|rzqv

Â~������Ã��� �¸��� �� �¸���� z z

«©�½¯±°°± ¨Á©Ä°°« ÅÆÇÈÉÆÈÊÉ ÅÆÉÊËÆÇÌÈ

«©�½¯±°°±¨©�±©ÍÍ¬²¿

ÎÏÐ ÑÏÒÓÔÐÕÕÐ ÖÒ ÕÔÒ ×ØÔÙÐ ×ÏÑÚÏÏÔÚÛ ËÇÅÊ 2016

Ü €

Â��������������� ¸¸��¸¸���¸�� µ����� 1.045.475 1.572.094

¶������� ����� �������� 0 0

przvyrv{y 1.572.094

SEGMENT VERPLEGING, VERZORGING, THUISZORG, GERIATRISCHE 

REVALIDATIEZORG EN ZORGVASTGOED
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AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

ÝÞßà ÝÞßá
â â

ãäåæçèééè êëçìäíå ìäåäìîäíèääïðä ïäåæçèéèäíïäñäíòíìäí óäíñäçêëæðòìôõ

ö÷øùú÷ùûú 1.572.094

ö÷øùú÷ùûú 1.572.094

üýþÿR���� ��R�ý�þ ý��ýR��ÿ���ý 	ýþÿR���ý�	ý�ý���� 1.045.475 1.572.094

S
��
� �
���
���� �
�������� ���������� �
���������


revalidatiezorg en zorgvastgoed
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

B��� 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2!"# 2016

� €

O$%&'()*+'( ,-&).'&,'/'&0()*1'+ 3'4567*0'8 *7%*090'*: 41.455.168 42.082.765

W'++'60;/ %79)'+ .--& <<(.<<&9%<&' /-*+'( W6,=,-&) 3'4567*0'8 *7%*090'*: 75.757.297 71.022.613

O$%&'()*+'( W>- 1.638.822 1.902.829

O.'&0)' ,-&)$&'*+<+0'* 989.878 1.008.505

T?@AAC 119.841.165 ""DE!"DE#"2

FGH IJKLMNMPL QPUVXJLMPY Z[\ P] ^PJ_N`\a_b

De specificatie is als volgt: 2!"# 2016

� €

c7%*090'* W6,de.1=,-&) 1.744.088 2.713.254

O.'&0)' *7%*090'*f 1<<&-(9'& 6--(/-*+'(*7%*090'* '( gh=*7%*090'* 2.073.881 1.344.782

T?@AAC 3.817.969 4.058.036

FiH jkPaM_P KPNaMlYL\mKaP]_LnP]

De specificatie is als volgt: 2!"# 2016

� €

o<<6+0;9'( '( .-'90()*-$%&'()*+'( 825.823 1.298.505

p60q(+)'%-(9'( -$%&'()*+'( 314.826 342.005

r'+<5s'&0()'( 147.464 209.530

t77&-$%&'()*+'( 3.189.048 3.295.739

O.'&0)' -$%&'()*+'( 1.646.670 2.507.973

T?@AAC 6.123.831 7.653.752

u--& ,-.'& $-*+'( 70+ 9' '(/'6.-790)' &'*76+<+'(&'/'(0() (0'+ <810;/'( .<( 9' )'5-(*-609''&9' &'*76+<+'(&'/'(0() ,0;( 9',' s0'&na 

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
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5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

vwxyz{

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: |}~� 2016

� €

����� �� ���������� 74.271.288 74.308.836

������� ������ 11.101.200 11.071.773

��������������� 5.897.104 5.885.037

������ ����������������� 2.479.176 2.439.142

��������� 93.748.768 93.704.788

��������� ���� �� ���������� 5.174.788 4.339.430

������ ����� ����¡����  98.923.556 98.044.218

�����¢������ £�������� ������ ��������������� ¤�� ¥¦§¨�© ��� ��£�����

ª�����£��£« ¬����£��£« �®�����£« £���������®� ��¬����������£ �� ��£¬���£��� 1.744 1.755

¯�°±²²��² �� ��� ����� ������²�  �� ³��±� ´�  µ¶��·�±°� �� ¸�²�  1.744 1.755

¹º» ¼½¾¿ÀÁÂÃÄÂÅÆÇÅ ÈÉ ÂÊÊËÌÇÁÂÍÎÇ ÇÅ ÊËÌÇÁÂÍÎÇ ÄË¾ÌÇ Ë¿ÌÂÄË

De specificatie is als volgt: ÏÐÑÒ 2016

Ó €

�¢��®��Ô¬��£���

Õ ������Ö�� ¬���� ����¬� 4.046.481 3.818.891

������ �µ�×¸�±Ø´± Ù�  4.046.481 3.818.891

¹Ú» ÛÄÇÁÂÆÇ ÜÇÝÁÂÃ½¾ÞÈ¾ÌÇÅ

De specificatie is als volgt: ÏÐÑÒ 2016

Ó €

ª�����£��������� �� ®��������£� ������ 5.672.936 6.115.913

��£����� ������ 7.502.282 7.184.733

ß��Ö��Õ �� ��à�����£������� ������ 3.559.964 2.694.007

á����®��� �� ����£�������� 4.288.416 4.076.821

â��� �� ������£ 3.916.694 3.451.426

ã������� �� ¬��Ô¬�� ¬��������£�� 942.696 894.325

������ �´��±Ù� ³�²�±Øµ�¡����  25.882.988 24.417.225

¹¹» äÂÅËÅ¿ÂÍÎÇ ÜËÌÇÅ ÇÅ ÎË¾ÌÇÅ

De specificatie is als volgt: ÏÐÑÒ 2016

Ó €

å��������� 178.511 250.321

å�������� ���������£�� 67.766 46.333

¥������Ö�� ����� ��� ¬��®�����£ ��� £�����������®����Ô�� 100.711 94.825

å���������� -231.453 -267.551

������ 115.535 123.928
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5.1.20 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

æççè éçê ëìíîïïð

ñòó ôõöõ÷õøù ñòó ôõöõ÷õøù

ùõ úõõû üýþýÿ dõû�óö 1� ò�û�� ��1� ùõ úõõû �ýdý ùõ 	�óóõû 1� ò�û�� ��1�

æççè éçê R
ì���î

ñòó ôõöõ÷õøù ñòó ôõöõ÷õøù

ùõ úõõû �ý�ý�ý �õ�û�óóõø �2 ò�û�� ��1� ùõ úõõû �ý�ý�ý d���õøõû �2 ò�û�� ��1�

ñòó ôõöõ÷õøù ñòó ôõöõ÷õøù

mõ�û��ñ �ý�ý�ý �òø �mmõû�÷ �2 ò�û�� ��1� mõ�û��ñ �ý�ý�ý�õõûöó �2 ò�û�� ��1�

ñòó ôõöõ÷õøù

ùõ úõõû�ý�ý ùõø dòûö�ô �2 ò�û�� ��1�
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

5.2.2 Nevenvestigingen

S������ ! ""# $%&!!&%'( �'')� *' +%,!' *'  '+' +'-��!� !' ('& +.-�-�',,� !-*.�/03

L456789: ;9<=4<>8?> K@KA?BCC9<

DEFGHIJM 28120442

NMO PEGQT 28120515

L456789: U5V98W9? X4?9? 9? Y4<> Z;[\]

^Q_`aQb 28120809

cQ eEfFM 28120892

ghEEFMQbMiH` ^_bHQ`a__h 28120957

jbHTTHEQ` 28121031

kE``Ql__bF 28121198

L456789: ;9<no9>8?>p V9<:79o=4<> 9? KUX K@KA?BCC9<

qHrsQbJET thEI_MHQ DEFb_`au 28120736

DEFGHIJM thEI_MHQ DEFbHrvu 28120442

wHvQ`JEbFM 28121465

cQ xh_M__` 30868173

DQbvQ`JET 28121716

kkj yQbFMQhIQ`Mbiz 28121783

cQ {QQflbQQ 28121856

cQ jhElQ 28121953

cQ y_fQbM 28122003

{_MQbbHrv 28122062

|Qbb_ 28122100

cQ ^QQ`M 28122135

{EhhQ}QH 32496990

PihH_`_ 33099685

cQ qhQIJMH`f 33980640

~_z�_`ih_ 33980667

yEbHGE` 33980659

qhH`aQbMiH` 34137386

^QQbFM_QMQ 35051922

cQ whFM 35490314

x_FFQbQh 35490322

kkj kEbffbEQ� {HrvsQb�hQfH`f 28120388

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

cQ IE`MbEhQsQbvh_bH`f HF E�fQ`EzQ` E� aQ sEhfQ`aQ �_fH`_O

cQ b__a s_` lQFMiib s_` NMHIJMH`f kkj GEbffbEQ� JQQTM aQ r__bbQvQ`H`f ���� s_FMfQFMQha H` aQ sQbf_aQbH`f s_` ��

april 2018

cQ b__a s_` MEQGHIJM s_` aQ NMHIJMH`f kkj GEbffbEQ� JQQTM aQ r__bbQvQ`H`f ���� fEQafQvQiba H` aQ sQbf_aQbH`f

van 23 april 2018
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting ZZG Zorggroep 

Verklaring over de jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting ZZG Zorggroep een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van de stichting en de groep op 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WfZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting ZZG Zorggroep te Groesbeek 
('de stichting') gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 
ZZG Zorggroep en haar dochtermaatschappijen (samen: 'de groep') en de enkelvoudige jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling verslaggeving WfZi. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van ZZG Zorggroep zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

MCNVU FVTZCUN-1074670311-26 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 oo JO, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 

"PwC- is het merk waaronder Pncewa1erhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285). Pncewa1erhouseCoopers BelastingadVlseurs N.V. (KvK 34180284). 
PncewaterhouseCoopers Adv,sory NV. (KvK 34180287), PncewaterhouseCoopers Comphance SeMces B.V. (KvK 51414406), PncewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuanal & lnsurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V (KvK 3'1180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten ZIJn algemene voorwaarden van toepassing, waarm onder meer aansprakelij(heidsvoorwaarden ZJJn opgenomen. Op levenngen aan deze 
vennootschappen ZIJ" algemene mkoopvoorwaarden van toepassing, Op www.pwc.nl treft u meer mïermaue over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(mkoop)voorwaarden die ook zj,n gedeponeerd b1J de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
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Verklaring over de in het rapport opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• 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 Regeling verslaggeving WTZi is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 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 
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
Veratitusoordelijkhedett 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; en voor 
• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel 
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
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 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. 

Stichting ZZG Zorggroep - MCNVUFVTZCUN-1074670311-26 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeninq 
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. 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen 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 deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 8 mei 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. I. Bindels RA 

Stichting ZZG Zorggroep - MCNVUFVTZCUN-1074670311-26 



 

JAARVERSLAG 2017 | ZZG zorggroep  Waardering   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZG zorggroep 

Postbus 9001 

6560 GB Groesbeek 
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