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Inleiding 
 
Dit jaarverslag is een onderdeel van het jaardocume nt 2015, waarin De Zijlen verantwoording 
aflegt over het gevoerde beleid in het verslagjaar 2015. De verslaggeving is vormgegeven op basis 
van het Jaardocument Zorginstellingen en Jeugd en v oldoet hiermee aan de wettelijke verslag- en 
verantwoordingsverplichtingen. 
 
Jaarverantwoording 

Zorgaanbieders moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. 
Die verantwoording leggen zij af met de jaarrekening en verantwoordingsgegevens over onderwerpen op 
het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel en productie. Deze gegevens levert De Zijlen via de 
vragenlijsten van het digitale aanleverportaal DigiMV aan. Het merendeel van deze gegevens wordt vanaf 
1 juni openbaar gemaakt op www.jaarverslagenzorg.nl en wordt gebruikt door diverse overheids- en niet 
overheidsorganisaties. 
 
De accountant controleert de jaarrekening door de financiële informatie van De Zijlen te onderzoeken. In 
de controleverklaring geeft de accountant een oordeel over het voldoen van de jaarverantwoording aan de 
eisen die aan De Zijlen gesteld worden op dat gebied.  
 
Jaarbeeld 2015 
De Zijlen legt ook op een andere manier verantwoording af, namelijk via het Jaarbeeld. Belanghebbenden 
zoals cliënten, ouders/vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, en externe relaties waaronder het 
zorgkantoor, andere zorgorganisaties en gemeenten, informeren we via het Jaarbeeld over wat er in 2015 
gebeurd is. Ons Jaarbeeld is te vinden op www.dezijlen.nl. 
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1. Profiel van de organisatie 
 

1.1 Kerngegevens 
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Zijlen 
Adres Oldebertweg 65/Postbus 25 
Postcode 9356 ZG 
Plaats Tolbert 
Telefoonnummer (0594) 850 100 
Kamer van Koophandel nummer 02058791 (KvK Groningen) 
E-mailadres info@dezijlen.nl 
Internetpagina 
Rechtsvorm 

www.dezijlen.nl 
Stichting 

 
Zorg en ondersteuning 
Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn welkom bij De Zijlen. De Zijlen 
is een organisatie die zich vol overtuiging inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. De Zijlen 
is actief in de stad en provincie Groningen. Daar begeleiden we zo’n 1.100 mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
De dienstverlening van De Zijlen bestaat uit alle zorg en ondersteuning op het gebied van Wlz, Wmo en 
Jeugdwet. Het merendeel van de cliënten van De Zijlen heeft relatief zware zorg nodig, zij hebben een 
indicatie voor een zorgzwaartepakket 5 t/m 8. Bij De Zijlen werken ongeveer 1.180 professionele en 
betrokken medewerkers (gemiddeld 800 fte). Zij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking 
bij het vinden van een eigen plek in de samenleving. De medewerkers blinken uit in het leveren van 
intensieve en complexe zorg. Samen met cliënten en hun verwanten zoeken begeleiders naar 
ontwikkelkansen en mogelijkheden. 'Betekenis boven beperking' staat hierbij centraal. Mensen met een 
verstandelijke beperking zijn, net als ieder ander, van betekenis en zijn vaak in staat om voor anderen iets 
te doen. Dat kan in hun eigen directe nabijheid, maar dat kunnen ook maatschappelijke activiteiten zijn, 
die toegevoegde waarde hebben voor een buurt of dorp. Denk bijvoorbeeld aan de straten 
schoonhouden, groenonderhoud en een boodschappendienst voor ouderen vervullen.  
 
Zorgvisie 
Wat is ons beeld van mensen met een verstandelijke beperking en onze zorg en ondersteuning? We 
willen zien dat mensen met een verstandelijke beperking: 

• regie voeren over hun eigen leven 
• keuzevrijheid hebben en hun privacy gerespecteerd zien 
• deelnemen aan de maatschappij op een wijze die bij hen past, onder andere door te wonen en 

werken met wie zij willen, en door vanuit hun mogelijkheden een bijdrage te leveren 
• een persoonlijk netwerk hebben en onderhouden 
• uitdrukking geven aan hun levensbeschouwelijke of religieuze opvatting 
• optimaal ondersteund worden in hun lichamelijk en geestelijk welzijn en gezondheid. 

 
Onze zorgvisie is uitgewerkt in de drie kernthema’s: 

1. Eigen regie: keuzes maken die het beste passen bij het leven dat iemand wil leiden. 
2. Partnerschap: ondersteunen is samenwerken in partnerschap, waarbij sprake is van vertrouwen 

en wederkerigheid. 
3. Maatschappelijke participatie: een eigen plek van betekenis in de maatschappij innemen. 

 
Deze kernthema’s representeren ‘waar we voor gaan’ en zijn richtinggevend voor cliënten, 
ouders/vertegenwoordigers en medewerkers. We organiseren de zorg en diensten zo dat mensen met 
een verstandelijke beperking gestimuleerd en gefaciliteerd worden bij het regie voeren over het eigen 
leven, het vormgeven van partnerschap en het bevorderen van maatschappelijke participatie. 
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1.2 Structuur 
Juridische structuur 

De Zijlen is een zelfstandige stichting en heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht, 
geeft advies en functioneert als klankbord voor de raad van bestuur. De raad van bestuur bestuurt de 
organisatie, conform statutaire bevoegdheden. In dit verslag is de term ‘raad van bestuur’ vervangen door 
‘bestuurder’. 
 
Organisatorische structuur 

De Zijlen heeft een toelating voor het leveren van Wlz-zorg en heeft contracten met gemeenten voor 
Wmo-zorg en Jeugdzorg. De locaties en activiteiten op het gebied van zorg en ondersteuning zijn 
ondergebracht in woonzorgcirkels. De woonzorgcirkel (wzc) is een verzorgingsgebied, dat geografisch 
gekoppeld is aan één of meer gemeenten. De wzc is een manier waarop De Zijlen de vraag van de cliënt 
zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis kan beantwoorden. Binnen De Zijlen kennen we negen 
wzc's, die variëren in grootte. In de aansturing zijn de locaties en activiteiten van De Zijlen als volgt 
ingedeeld:  

1. West: woonzorgcirkels Leek, Marum/Grootegast en Zuidhorn. 
2. Oost: woonzorgcirkels Groningen, Hoogezand, Stadskanaal, Loppersum, Appingedam en 

Veendam, alle werk- en dagbestedingslocaties en alle ambulante teams. 
3. De locaties voor LVG-jeugd zijn ondergebracht in FLINQ, een samenwerkingsverband tussen De 

Zijlen en Vanboeijen.  
 
De locaties en activiteiten worden ondersteund vanuit de dienst Gedrag & Gezondheid, en de sector  
Advies & Ondersteuning. De bestuurder wordt ondersteund door medewerkers van het Bestuursbureau. 
Onderstaand organogram geeft de organisatiestructuur weer. 
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Medezeggenschap 

De medezeggenschap van medewerkers is centraal georganiseerd in de ondernemingsraad (OR). De 
cliëntenmedezeggenschap is op verschillende niveaus georganiseerd. Het uitgangspunt bij de opbouw 
van zeggenschap en medezeggenschap is het gesprek tussen cliënten, vertegenwoordigers en 
medewerkers. De centrale vraag is: Waarover wil jij praten en meebeslissen? De cliënt doet mee op zijn 
of haar niveau en over zijn of haar onderwerpen. Ouders/vertegenwoordigers doen mee vanuit het 
cliëntenperspectief daar waar cliënten niet in staat zijn zichzelf stem te geven en staan zo dicht mogelijk 
bij de cliënt.  
 
Op lokaal niveau zijn er locatiemedezeggenschapsraden (LMR-en). Alleen de locaties van Sintmaheerdt 
hebben een regiomedezeggenschapsraad (RMR Leek) in verband met het realiseren van nieuwbouw en 
alle veranderingen die daarmee samenhangen. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) bespreekt 
alle zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten en die de hele organisatie raken. De CMR adviseert de 
bestuurder. De bestuurder is de belangrijkste gesprekspartner en laat deze adviezen doorgaans zwaar 
wegen bij de te nemen beslissingen. De CMR, RMR Leek en de LMR-en zijn cliëntenraden in de zin van 
de wet (zowel de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen, als de artikelen 4.2.7 t/m 4.2.11 uit de 
Jeugdwet met dezelfde strekking). 
 
Er is ook een cliëntenvereniging, opgericht voor en door cliënten. De cliëntenvereniging is een 
zelfstandige vereniging die opkomt voor de belangen van alle cliënten die worden begeleid door De Zijlen. 
De cliëntenvereniging werkt nauw samen met de CMR en de CMR neemt hun adviezen in de regel over. 
De bestuurder heeft jaarlijks een aantal malen overleg met de cliëntenvereniging. De bestuursleden van 
de cliëntenvereniging zijn als geen ander in staat te verwoorden wat de belangen en inzichten zijn van 
mensen met een verstandelijke beperking, die in veel zaken afhankelijk zijn van de zorgzaamheid en 
opmerkzaamheid van hun begeleiders. 
 
2.  Kernprestaties  
 
Kerngegevens 2015 2014
Cliënten Wlz per einde verslagjaar
Aantal cliënten op basis van een ZZP met dagbesteding 534 519

Aantal cliënten op basis van een ZZP zonder dagbesteding 106 139
Aantal cliënten op basis van volledig pakket thuis (VPT) 10 9
Aantal cliënten met Modulair Pakket Thuis of extramurale zorg op basis van 
overgangsrecht. Aantal unieke extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of 
dagbesteding (op basis van de functies PV, BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen 
in een instelling) 104 319

Aantal clienten dat zorg inkoopt op basis van persoonsgebonden budget 63 73
Capaciteit (verblijf)
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief 
vroegere gezinsvervangende tehuizen 678 678
Productie Wlz gedurende het verslagjaar
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 192.617 186.688
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 43.015 52.436

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 3.650 3.026
Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie begeleiding en behandeling in 
groepsverband (BGG)) 27.151 35.937
Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie 
Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) 40.543
Aantal uren zorg op basis van modulair pakket thuis (MPT) of extramurale zorg obv 
overgangsrecht 14.956
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.184 1.156
Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 701 696
Aantal fte in loondienst gemiddeld over boekjaar 814 816
Verzuimpercentage 4,98% 4,60%  
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Innovatie

Bestedingen aan innovatie in % van de bedrijfsopbrengsten 0,52% 0,38%
Bedrijfsopbrengsten
Omzet zorg op basis van persoonsgebonden budget 610.978€       552.908€         
Omzet zorg ZZP incl. kapitaallasten 57.463.591€  59.645.448€     
Omzet WMO 1.578.892€    -€                    
Omzet BW 201.660€       -€                    
Omzet Jeugdwet 501.827€       -€                    
Overige opbrengsten 1.154.981€    1.062.665€       
Totale omzet 61.511.929€  61.261.021€     
Cliënten Wmo per einde verslagjaar
Aantal unieke extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding 
voor zover niet opgenomen in een instelling) 179 0
Cliënten Jeugdwet per einde verslagjaar
Aantal unieke extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding 
voor zover niet opgenomen in een instelling) 24 0

Aantal cliënten op basis van een ZZP zonder dagbesteding 6 0
Cliënten Beschermd wonen per einde verslagjaar
Aantal unieke extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding 
voor zover niet opgenomen in een instelling) 2 0
Aantal cliënten op basis van een ZZP zonder dagbesteding 4 0  
 
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ervoor zorg dragen dat de publieke belangen goed 
worden gediend. Dit uit zich in het leveren van kwalitatief goede zorg, vraaggericht, bereikbaar, 
beschikbaar en toegankelijk. De Zijlen wil mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteuning 
bieden bij het realiseren van (door henzelf aangegeven) goede kwaliteit van bestaan. Dit betekent ook dat 
De Zijlen zich, waar mogelijk, present stelt bij het oplossen van problemen die zich voordoen bij mensen 
met een beperking. De Zijlen heeft van oudsher veel aandacht voor mensen die niet alleen een 
verstandelijke beperking hebben, maar bij wie ook sprake is van complexe (gedrags)problemen. Deze 
cliënten, hun ouders/vertegenwoordigers en verwijzers doen in toenemende mate een beroep op de 
kennis en ervaring van medewerkers van De Zijlen.  
 
De Zijlen zorgt, samen met anderen, voor een goede lokale zorginfrastructuur en is zich bewust van haar 
maatschappelijke functie. Onder andere door aan te sluiten bij steun- of trefpunten in de wijk, en 
gezamenlijke initiatieven. Ketenzorg wordt gerealiseerd bij ouderen en kinderen en jongeren. Cliënten 
leveren verder in diverse dorpen een maatschappelijk gewaardeerde bijdrage door bijvoorbeeld 
groenonderhoud, het schoonhouden van straten, het exploiteren/onderhouden van dierenweides. De 
Zijlen zoekt dit type werkzaamheden voor haar cliënten gericht op. Hierdoor wordt de sociale structuur van 
de kleine dorpen verstevigd door o.a. participatie aan sportverenigingen, en het in stand houden van de 
plaatselijke supermarkt. Daarnaast zijn op initiatief van De Zijlen in een aantal Groninger gemeenten i.s.m. 
het Huis van de Sport en andere zorgorganisaties projecten gestart in het kader van Gezonde Leefstijl. In 
deze projecten sporten mensen met en zonder beperkingen samen en werken gezamenlijk aan het 
bevorderen van gezond leven door bewegen en goede voeding. 
 
Gebouwen van De Zijlen worden gebruikt door de buurt of door (muziek-)verenigingen, reumapatiënten 
maken gebruik van het zwembad van Sintmaheerdt, vrijwilligers organiseren jaarlijks de Sintmarun (een 
groot motorspektakel), en veel cliënten rijden mee in de vrachtauto’s van het Truckerfestival in het 
Westerkwartier. Medewerkers en cliënten van De Zijlen participeren actief bij sociale evenementen, 
zamelen geld in voor goede doelen. Zo zijn er op lokaal niveau jaarlijks tal van initiatieven te noemen, 
waardoor mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen van betekenis zijn voor elkaar en 
anderen. Bij veel activiteiten leveren familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers een grote bijdrage. 
 
Doordat meer cliënten hun werk vinden in de samenleving zien we dat, waar dit gebeurt, mensen met een 
verstandelijke beperking een verzachtende werking hebben op hun directe werkomgeving. Mensen gaan 
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met meer respect om met hen en met elkaar, worden behulpzaam. Er wordt een beroep op andere 
kwaliteiten van mensen gedaan. Dit maakt de samenleving kleurrijker. 
 
Daarnaast betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen dat verantwoord wordt omgegaan met 
publieke middelen. Voor De Zijlen kan dit worden vertaald naar een effectieve, doelmatige en 
transparante bedrijfsvoering, gebaseerd op een heldere beleidscyclus en beschreven in duidelijke werk- 
en bedrijfsprocessen. De HKZ-certificering laat zien dat De Zijlen dit op goede wijze heeft ingericht en laat 
functioneren. Sommige kleine organisaties nemen diensten af van De Zijlen, zoals bijvoorbeeld financiële 
administratie en/of personele diensten. Het betreft hier de landelijk opererende Stichting Inclusie 
Nederland (ondersteunt de Coalitie voor Inclusie), de stichting Ilmarinen te Groningen (antroposofische 
woonvorm met dagbehandeling en dagbesteding) en de stichting Leergeld Westerkwartier. In 2015 heeft 
het ouderinitiatief Het Fundament De Zijlen gevraagd voor de begeleiding en ondersteuning van hun 
kinderen. Per 1 februari 2016 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en is de ondersteuning 
gestart. 
 
Een goede dialoog met en op transparante wijze verantwoording afleggen aan belanghebbenden 
getuigen van maatschappelijk bewustzijn. Hieraan geeft De Zijlen vorm door periodiek rapportages aan de 
verschillende belanghebbenden aan te bieden, o.a. via de managementrapportage, nieuwsbrieven, het 
Zijlenmagazine en de jaarverslaglegging. Tevens leveren medewerkers en cliënten van De Zijlen 
bijdragen aan publicaties in vaktijdschriften, in de vorm van afstudeerscripties en andere vormen van 
publicaties en interviews in lokale nieuwsbladen. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen rekenen op een 
welwillende houding vanuit de samenleving. Zeker waar geen sprake is van overlast kunnen zij rekenen 
op positieve aandacht. De Zijlen vindt dat de organisatie hierin een ambassadeursfunctie heeft en geeft 
hieraan vorm door regelmatig persaandacht te vragen voor positieve evenementen en door 
vanzelfsprekende ontmoetingsmomenten te creëren. Bij bouwprojecten worden omwonenden in een 
vroeg stadium betrokken zodat vragen en wensen, indien mogelijk, meegenomen kunnen worden bij 
ontwerp en uitvoering. Ook geven medewerkers en cliënten van De Zijlen regelmatig voorlichting op 
scholen en aan instanties, organisaties, verenigingen en werken mee aan regionale en landelijke 
studiedagen/symposia. 
 
Duurzaamheid is een thema dat als een rode draad door de gehele organisatie heenloopt. We doelen dan 
op duurzame relaties tussen cliënten en hun begeleiders, tussen ouders en De Zijlen als organisatie, 
maar ook op continuïteit in management en bestuur. We vinden continuïteit belangrijk omdat dit 
kwaliteiten als herkenbaarheid en vertrouwdheid toevoegt aan het dagelijks bestaan van cliënten en 
medewerkers. 
 
Duurzaamheid speelt ook bij de ondersteunende diensten een belangrijke rol. Zowel bij de inkoop van 
duurzame materialen en duurzame verwerking (luiers en disposables) als het gebruik van materialen 
(papierbesparing). Ook bij de bouw hanteert De Zijlen uitgangspunten die duurzaamheid in 
bouw(materialen) en energie (besparende maatregelen, zonnepanelen) bevorderen. 
 
 
4. Bestuur en toezicht 
 
4.1 Normen voor goed bestuur 
Bestuurder en raad van toezicht van De Zijlen vinden rolvaste, integere en adequate governance voor De 
Zijlen van groot belang. De Zorgbrede Governancecode vormt daarbij een goede ondersteuning, en de 
statuten en reglementen zijn hiermee in lijn. De cultuur en de sfeer waarin bestuur en toezicht met elkaar 
samenwerken vormen de basis voor goed bestuur. Hierin zijn openheid en respect voor elkaars rol 
belangrijke elementen.  
 
Binnen De Zijlen is een integriteitscode vastgesteld. Van alle medewerkers, stagiaires, invalkrachten en 
vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich aan de afgesproken gedragsregels houden. Medewerkers kunnen 
gebruikmaken van een klokkenluiderregeling. Met steun van de klokkenluiderregeling kunnen feiten of 
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situaties waarbij het belang van de cliënt of een maatschappelijk belang in het geding is of komt, worden 
gemeld. In 2015 zijn er geen meldingen gedaan uit hoofde van de klokkenluiderregeling. 
 
Belangrijker dan deze instrumenten is de cultuur waarin gewerkt wordt binnen De Zijlen. De cultuur van 
De Zijlen kenmerkt zich door een gedeelde en diep gewortelde zorgvisie, die dagelijks in de 
ondersteuning van cliënten wordt waargemaakt. Waar betekenis boven beperking staat. Mensen staan 
voorop, en er wordt recht gedaan aan de langdurige relaties die er zijn tussen cliënten, hun netwerk en 
medewerkers. In dialoog en verbinding met elkaar wordt gezocht naar de beste omgang en oplossingen 
voor problemen. De invulling van de dag van cliënten wordt met veel vakmanschap en improvisatie 
vormgegeven, op kleinschalig en lokaal niveau waarop mensen elkaar kennen. De cultuur van De Zijlen 
kenmerkt zich ook door ruimte, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers krijgen ruimte om 
hun werk goed te doen, waarde toe te voegen en van betekenis te zijn voor anderen. Uitdaging, groei en 
eigenaarschap zijn thema’s waarop ontwikkeld wordt. Kritisch zijn en blijven op elkaars functioneren helpt 
om een open klimaat te bevorderen en met elkaar te blijven leren en ontwikkelen.  
 
4.2 Raad van Bestuur 
De Zijlen heeft sinds 2005 een eenhoofdige raad van bestuur, in de persoon van Hetty de With. Zij werkte 
vanaf 1998 eerst in een tweehoofdige raad van bestuur, daarna alleen. Vanuit een grote betrokkenheid en 
jarenlange ervaring met mensen met een verstandelijke beperking geeft zij leiding aan De Zijlen. Zoals 
vastgelegd in de zorgvisie van De Zijlen is hierbij het realiseren van betekenis boven beperking 
richtinggevend. In goed overleg en in samenspel met medewerkers, strategieteam, ondernemingsraad, 
centrale medezeggenschapsraad en raad van toezicht ontstaat het (strategisch) beleid. De input hiervoor 
wordt geleverd door o.a. cliënten, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders, gedragsdeskundigen, 
locatiehoofden en ondersteuners. Door regelmatig contact met medewerkers op locaties en contact met 
cliënten en ouders/vertegenwoordigers, zorgt de bestuurder voor verbinding met datgene wat cliënten, 
ouders/vertegenwoordigers en medewerkers nodig hebben om betekenis boven beperking te realiseren. 
 
Nevenfuncties van Hetty de With in 2015 zijn: 

• voorzitter Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg; 
• lid adviesraad Zorgen voor Morgen Stad Groningen (niet actief geweest in 2015); 
• bestuurslid Gebiedscoöperatie Westerkwartier; 
• bestuurslid/penningmeester Coalitie voor Inclusie; 
• lid stuurgroep Consultatieteam Seksueel Misbruik Groningen; 
• lid Seneca Groep; 
• lid Care Summit; 
• lid raad van toezicht Verslavingszorg Noord Nederland (juli t/m december 2015); 
• vaste columnist Zorgvisie magazine. 

 
In december 2015 kon Hetty de With tijdelijk niet werken vanwege ziekte. Bram Terpstra, manager zorg- 
en dienstverlening van De Zijlen, heeft vanaf december de taken en bevoegdheden op het niveau van de 
bestuurder tijdelijk waar genomen, conform de vervangingsregeling. Omdat de verwachting begin 2016 
was dat het herstel van Hetty de With langer zou duren dan drie maanden, heeft de raad van toezicht 
Bram Terpstra met ingang van 1 januari 2016 benoemd als waarnemend bestuurder, nadat strategieteam, 
ondernemingsraad en centrale medezeggenschapsraad hierover positief geadviseerd hebben. Tijdens het 
herstelproces treedt Hetty de With op als adviseur van de waarnemend bestuurder.  
 
Gedragscode  
De bestuurder houdt zich aan de statuten en reglementen van De Zijlen en de Gedragscode voor de 
goede bestuurder van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In het najaar van 
2014 is de bestuurder gestart met het accreditatietraject van de NVZD, dat in februari 2015 geleid heeft tot 
accreditatie. De nevenfuncties van de bestuurder hebben de goedkeuring van de raad van toezicht. Elke 
vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen bestuurder en organisatie 
wordt vermeden. Het lidmaatschap van Hetty de With aan de RvT VNN is in december 2015 beëindigd 
omdat in het najaar van 2015 bleek dat er mogelijk een verstrengeling van belangen zou kunnen optreden 
tussen De Zijlen en de VNN in relatie tot zorginkooptrajecten. 
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Beoordeling en beloning 

Het functioneren van de bestuurder wordt jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht. 
Voorafgaand hieraan vraagt de bestuurder feedback, zowel intern als aan externe stakeholders. 
Daarnaast stelt de bestuurder een zelf-evaluatie op. Vanwege ziekte van de bestuurder eind 2015 is het 
beoordelingstraject tijdelijk opgeschort, in afwachting van het herstel. Het jaargesprek met de bestuurder 
zal daarom in 2016 plaats vinden.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning 
van de bestuurder. De bezoldiging van de bestuurder bedroeg in 2015 € 162.481 (inclusief alle WNT-
componenten), en is in lijn met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT).  
 
4.3 Raad van toezicht 
Werkwijze 
Bestuurder en raad van toezicht - hierna genoemd RvT - werken op basis van een heldere verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de 
instelling en de RvT houdt daar toezicht op. Ook is de RvT werkgever en adviseur voor de bestuurder. 
Het toezicht van de RvT richt zich op de strategie, op de prestaties en op de interne beheersings- en 
controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke thema’s zijn. De RvT heeft 
vertrouwen in de bestuurder en haar medewerkers, wat een positieve bijdrage levert aan het regelmatig 
met elkaar de grenzen opzoeken in de discussies en dialogen om de dilemma’s van zorg en besturen 
goed in zicht te krijgen en te houden. De RvT laat zich op basis van werkbezoeken en gesprekken met 
medewerkers, cliënten en ouders/vertegenwoordigers inspireren en informeren. De taken en 
bevoegdheden van de RvT zijn opgenomen in de statuten van De Zijlen. De werkwijze is daarnaast 
vastgelegd in het reglement RvT, waaronder samenstelling van de raad, intern en extern overleg en 
optreden, benoeming, einde lidmaatschap, vergaderingen en secretariaat, evaluatie, honorering en 
verantwoording. In het informatieprotocol staan afspraken over de informatievoorziening van de RvT door 
de bestuurder.  
 
De RvT heeft in 2015 zeven keer vergaderd met de bestuurder. Drie leden waren elk één vergadering 
afwezig met kennisgeving. Bij een aantal onderwerpen waren medewerkers zoals begeleiders, 
gedragsdeskundige, leidinggevenden en controller, te gast om met de RvT in gesprek te gaan over een 
casus of thema.  
 
De RvT werkt vanaf 1 juli 2015 met drie commissies met de volgende bezetting: 

• commissie Bestuurszaken: mevr. E.I. van Leeuwen (voorzitter) en mevr. M.C.A. Smilde 
• commissie Risico & Control: dhr. E. Sinnema (voorzitter) en dhr. H. ter Veen 
• commissie Kwaliteit & Veiligheid: mevr. M.A Berndsen-Jansen (voorzitter) en mevr. E.L.M. 

Maeckelberghe 
Elke commissie heeft een reglement. Verslagen van de commissies worden de volgende RvT-vergadering 
geagendeerd.  
 
Goedkeuring 

In het kader van zijn toezichthoudende taak heeft de RvT goedkeuring verleend aan besluiten van de 
bestuurder op het gebied van: 

• verkoop grondperceel en gebouw in Leek 
• wijziging statuten De Zijlen 
• jaarrekening 2014 
• aankoop perceel in Onstwedde 
• kaderbrief 2016 
• verkoop grondperceel en gebouw in Onnen 
• begroting 2016. 

 
In de maart-vergadering is het accountantsverslag met de externe accountant EY besproken, waarbij 
uitgebreid is stilgestaan bij de financiële positie en het financiële beleid van De Zijlen. Andere 
gesprekspunten waren bedrijfskritische processen in relatie tot regie op locatie, en de registratie en 
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controle op feitelijk geleverde zorg. De jaarrekening 2014 is besproken en goedgekeurd. De raad heeft de 
bestuurder decharge verleend voor het beleid in 2014, en voor het beleid in de jaren 2008 t/m 2013 (op 
basis van het feit dat de jaarrekeningen in die jaren zijn goedgekeurd door de RvT). 
 
Informatie en advies 

De raad is in 2015 gestart met het regelmatig bespreken van een casus om op die manier zicht te krijgen 
in de werkwijze en dilemma’s van medewerkers bij het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliënten.  
Vier casussen werden besproken:  

• drugs en jongeren 
• ambulante zorgverlening en sociale teams 
• complexe zorg: we blijven tot het moeilijk wordt, maar tot welke grens? 
• Regie Op Locatie (ROL) in de praktijk.  

De casusbesprekingen leverden interessante en waardevolle gesprekken op tussen de raad en 
begeleiders, gedragsdeskundige, ouder en leidinggevenden. Zichtbaar werd hoe weerbarstig en complex 
het uitvoeren van beleid in de praktijk kan zijn, en welke dilemma’s en knelpunten dit oplevert. De 
bespreking van de casus ambulante zorgverlening heeft naderhand geleid tot een kritische evaluatie van 
de werkwijze van De Zijlen in dergelijke processen en het aanbrengen van verbeteringen hierin. De 
casusbespreking van ROL liet zien welke mooie dingen ROL oplevert voor cliënten, 
ouders/vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers, en hoe de gezamenlijke draagkracht en 
‘verbetermood’ is toegenomen.  
 
Verschillende keren is met de RvT gesproken over de laatste ontwikkelingen in de hervorming van de 
langdurige zorg, de wijze waarop De Zijlen zich voorbereidt op de veranderingen, en de ervaringen die 
hiermee opgedaan worden. Het jaar 2015 was een overgangsjaar waarin weliswaar nieuwe wetgeving is 
ingegaan, maar waarin de meeste cliënten bij hun huidige zorgaanbieder bleven. De afgelopen jaren is 
een beweging zichtbaar naar meer cliënten met een complexe zorgvraag die zich melden bij De Zijlen. 
Gesproken is o.a. over de manier waarop De Zijlen hierop anticipeert en zich blijft ontwikkelen in 
intensieve en complexe zorg. In aanloop op de inkoop van Wmo- en Jeugdzorg voor 2016 is met de raad 
de strategie en dienstenportefeuille van De Zijlen besproken. Hierin kwam het toevoegen van waarde en 
het streven naar een inclusieve samenleving sterk naar voren. Met de raad is tevens de samenwerking 
met Novatec besproken. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de langdurige zorg heeft De Zijlen het 
strategisch vastgoedbeleid herijkt en besproken met de raad. In het financieel meerjarenperspectief is een 
en ander doorgerekend, wat een prettige houvast geeft voor de organisatie en financiële stakeholders. 
 
Meerdere keren is gesproken over de samenwerking met Vanboeijen. Begin 2015 is het project voor het 
oprichten van een gezamenlijk servicenetwerk beëindigd en vond er een heroriëntatie plaats op het doel 
van de samenwerking. De raad vindt het een sterk punt om de toegevoegde waarde voor de cliënt voorop 
te stellen en herkent de ontwikkeling van De Zijlen hierin. Kritische aandachtspunten voor de raad waren 
de gebruikte argumenten voor de samenwerking, het proces en de rollen van raad en bestuurder. Onder 
andere door ontwikkelingen bij Vanboeijen heeft de samenwerking in 2015 geen ander vervolg gekregen 
dan het in stand houden van de gezamenlijke ICT-afdeling, het voeren van de salarisadministratie voor 
Vanboeijen en de samenwerking op het gebied van jongeren in FLINQ. In de septembervergadering vond 
een werksessie plaats over de ontwikkeling van FLINQ. De raad heeft hierin als sparringpartner van de 
bestuurder kennis en ervaring gedeeld m.b.t. experimenteren, het betrekken van stakeholders en 
manieren om het verschil te kunnen maken met FLINQ.  
 
In juli 2013 is De Zijlen geconfronteerd met een afschuwelijk incident. Eén van de cliënten van 
dagbesteding is op 20-jarige leeftijd op gruwelijke wijze thuis om het leven gebracht door haar stiefvader. 
Deze cliënt heeft als kind bij De Zijlen gewoond en werkte sinds 2011 op een dagbestedingslocatie in 
Groningen. Haar stiefvader is voor deze daad in januari 2015 veroordeeld tot 18 jaar celstraf en tbs met 
dwangverpleging wegens moord en pogingen tot moord. Haar moeder werd daarbij veroordeeld tot 8 jaar 
celstraf wegens medeplichtigheid aan moord en medeplichtigheid aan pogingen tot doodslag. Het 
overlijden van cliënte heeft een grote impact gehad op veel mensen binnen De Zijlen. Deze gebeurtenis 
heeft er toe geleid dat veel medewerkers met elkaar open gesprekken hebben gevoerd over hun 
werkwijze en het tijdig herkennen van signalen. De raad heeft verschillende keren over dit onderwerp 
gesproken met de bestuurder, onder andere over het externe onderzoek dat door het Samenwerkend 
Toezicht Jeugd is gedaan, de ingezette verbetermaatregelen en de specifieke aandachtspunten van de 
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IGZ hierbij. De raad heeft zijn eigen werkwijze aangescherpt om vinger aan de pols te houden als het gaat 
om veiligheid en kwetsbaarheid van cliënten.  
 
De volgende periodieke rapportages en documenten zijn aan de RvT ter beschikking gesteld: 
voortgangsrapportage bestuurder, managementrapportages, besluitenlijst, treasuryrapportage, 
managementreview, rapport externe HKZ-audit, rapportage kwaliteitsevaluaties 2014, uitkomsten en 
vervolg cliënttevredenheidsonderzoek, jaarverslag ondernemingsraad, jaarrekening 2014 stichting 
Adesse, reactie op actieplan GGSR en reactie gemeente Groningen hierop, en de brief Goed bestuur in 
de zorg van VWS. 
Bij de managementrapportages is o.a. stilgestaan bij de ontwikkelingen in de productie van De Zijlen, de 
productieafspraken, de opbrengsten en het ziekteverzuim. 
 
De RvT is tevens geïnformeerd over o.a. personeelsaangelegenheden, lopende klachtentrajecten, door 
cliënten gewonnen prijzen, nominaties en medailles, het symposium ‘Complex, geen probleem’ van De 
Zijlen, een gesprek met VWS over de verbetering van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg, de lezing 
van de bestuurder voor het Care Summit Congres, het Senecacongres en het verzoek van RTL m.b.t. 
bestuurskosten. 
 
De leden van de RvT hebben gedurende het jaar de nieuwsbrieven van de VGN, uitgaven van EY en de 
bladen Markant, Goed Bestuur en Skipr ontvangen. Daarnaast hebben de leden toegang tot het intranet 
van De Zijlen en een speciale pagina voor de raad waarin alle vergaderdossiers en andere relevante 
informatie opgenomen is. 
 
Toezicht-gerelateerde thema’s 
In 2015 is een vervolg gegeven aan de gesprekken over governanceaspecten en heeft hierin een 
herijking plaats gevonden. Besloten is om vanaf juli te gaan werken met commissies. Ook zijn er 
wijzigingen aangebracht in o.a. het beoordelingstraject van de bestuurder, het overleg met de OR, en 
deskundigheidsbevordering. Daarnaast zijn de kaders, documenten en reglementen van de RvT gericht 
op governance en de kwaliteit van bestuur en toezicht vastgelegd in het Governanceboek van De Zijlen.  
Naar aanleiding hiervan is tussen raad en bestuurder gesproken over betekenisgeving en waardensturing. 
Geconstateerd is dat de waarden van De Zijlen (uniciteit, wederkerigheid, gemeenschap, partnerschap, 
solidariteit, vertrouwen en acceptatie) ook een toetsingskader vormen voor de raad en onderdeel horen te 
zijn van het Governanceboek. Afgesproken is dat raad en bestuurder werkendeweg stappen zetten in een 
goede en bij De Zijlen passende werkwijze en ontwikkelingsrichting. 
 
In het najaar van 2014 heeft de raad wijzigingen in de statuten, het reglement bestuurder en het 
reglement raad van toezicht besproken. Redenen voor de wijzigingen zijn het aanpassen van de 
liquidatiebepaling voor de zorgvrijstelling en de verscherpte ANBI regelgeving. Daarnaast zijn ook een 
aantal zaken geactualiseerd en aangescherpt. Eind 2014 zijn de reglementen aangepast en vastgesteld. 
In februari 2015 zijn nog een aantal verwijzingen naar wetsartikelen en verwoordingen conform de 
Zorgbrede Governancecode aangepast. Ook is er een wijziging aangebracht bij de zittingstermijn van een 
lid dat plaatsneemt op een zetel van een tussentijds aftredend lid. De statutenwijziging is in maart 2015 
geëffectueerd.  
 
In de raad is gesproken over het verzoek van RTL om inzicht te geven in de bestuurskosten. Naar 
aanleiding van dit verzoek is een en ander uitgezocht voor de RvT. Dit heeft geleid tot bevestiging en 
aanvulling van de reeds gemaakte afspraken over bestuurskosten. De bestuurskosten over 2014 zijn 
gepubliceerd op de website van De Zijlen. De raad heeft besloten om met ingang van 2015 een beknopt 
overzicht van de bestuurskosten openbaar te maken in het jaarverslag. 
 
De raad heeft in december de leidraad accountantsselectie vastgesteld. De commissie Risico & Control 
heeft een rol in de selectie van de accountant vanaf het verslagjaar 2016.  
 
Andere toezicht-gerelateerde gespreksonderwerpen waren:  

• risicomanagement en intern toezicht: dit onderwerp zal in 2016 een vervolg krijgen 
• afspraak m.b.t. informatievoorziening RvT bij incidenten en calamiteiten: is herbevestigd 
• systematiek honorering RvT en bezoldiging bestuurder. 
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Werkbezoek 

Elk jaar legt de RvT een werkbezoek af om de cliënten, verwanten, medewerkers en locaties van De 
Zijlen beter te leren kennen. Op 13 april 2015 werd in het werkbezoek aandacht besteed aan de 
veranderingen in de gehandicaptenzorg en de breedte van het aanbod van De Zijlen. De focus hierbij lag 
op ‘the client’s journey’: de levensweg en de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, 
vanaf geboorte tot ouderdom.  
 
Gestart is met een inleiding van de bestuurder met als rode draad wat een cliënt tegen komt op zijn 
levensweg, o.a. preventieve zorg na de geboorte, hulpvraag formuleren, diagnostiek, keuze van vormen 
van zorg en ondersteuning. Wanneer en op welke manieren komt De Zijlen in beeld?  
 
Daarna maakten de RvT-leden kennis met de diversiteit van werk en dagbesteding op 
dagbestedingslocaties in Leek en Tolbert. In duo’s werden RvT-leden door cliënten en medewerkers 
meegenomen naar hun werk en dagbesteding. De RvT-leden werden door cliënten aan het werk gezet, 
en ondertussen kregen ze van alles te zien en te horen. Opvallend vonden ze de rust en tijd die genomen 
werd zodat cliënten dingen op hun eigen manier en tempo kunnen doen, en het geduld van begeleiders 
daarbij.  
 
In het laatste onderdeel van het werkbezoek was er aandacht voor intensieve en complexe zorg voor 
cliënten; de ontwikkelingen hierin, de medisch/somatische zorg, de ouderenzorg, en de manier waarop De 
Zijlen deze zorg vormgeeft. Hierover werd de raad geïnformeerd door de verpleegkundig specialist, het 
diensthoofd Gedrag & Gezondheid, het locatiehoofd en de manager. De raad heeft een rondleiding gehad 
in de woning Hooizolder 62 in de wijk Sintmapark. Zichtbaar was welke keuzes er in de nieuwbouw zijn 
gemaakt in relatie tot de complexe zorgvragen die cliënten hebben.  
 
Het werkbezoek werd afgesloten met een diner in Tolbert. De raad en bestuurder wisselden ervaringen 
met elkaar uit en over enkele punten werd nog verder gesproken. De raad vond het werkbezoek 
interessant omdat het een goed zicht gaf op de breedte van het aanbod aan zorg en ondersteuning. De 
raad heeft genoten van de verhalen van cliënten en medewerkers, die het werkbezoek tot een succes 
hebben gemaakt.  
 
Overige vergaderingen en bijeenkomsten 
Gedurende het jaar hebben delegaties van de RvT diverse overlegvergaderingen bijgewoond van de 
bestuurder met de ondernemingsraad, de bestuurder met de centrale (cliënten) medezeggenschapsraad 
en een bijeenkomst met het bestuur van de cliëntenvereniging. Ook heeft een lid de opening van een 
locatie bijgewoond. De nieuwe leden hebben in februari een kennismakingsprogramma gevolgd waarin zij 
met veel verschillende mensen hebben gesproken en locaties hebben bezocht. 
 
Leden hebben verschillende externe bijeenkomsten bijgewoond in het kader van hun toezichthoudende 
rol, waaronder de regionale NVTZ-bijeenkomst in oktober over organisatieoverstijgende samenwerking. 
Van alle bijgewoonde bijeenkomsten werd verslag gedaan in de RvT-vergadering. 
 
Werkwijze jaarlijkse evaluatie 
Eenmaal per jaar evalueert de raad zijn eigen functioneren. De evaluatie over 2015 heeft plaatsgevonden 
n.a.v. van de resultaten van de door de RvT-leden ingevulde zelfevaluatie en de schriftelijke inbreng van 
de bestuurder. Op 20 januari 2016 heeft de raad eerst in eigen kring de uitkomsten besproken. Daarna is 
de waarnemend bestuurder aangeschoven en heeft de raad kort verslag gedaan van de zelf-evaluatie.  
Gesprekspunten waren het risico- & controlsysteem, zicht op bestuurs- en managementontwikkeling 
gericht op de toekomst, inbedding van Regie op Locatie, en de samenwerking met Vanboeijen, o.a. bij 
FLINQ. Aan de inhoudelijke aandachtspunten zal in 2016 een vervolg worden gegeven. De raad heeft 
afgesproken het vooroverleg in eigen kring uit te breiden naar een uur. 
 
Honorering 

De honorering van de RvT kent vier elementen: de vergoeding van kwaliteits- en deskundigheids-
bevorderende activiteiten, het honorarium naar functie, de onkostenvergoeding en overige vormen van 
waardering. Jaarlijks stelt de RvT het honorarium vast. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, de 
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ontwikkelingen binnen De Zijlen en het feit dat het salaris van de bestuurder onveranderd is, heeft de RvT 
besloten de honorering voor 2015 gelijk te laten zijn aan de honorering voor 2014. De honorering bedroeg 
in 2015 € 7.115 voor de leden en € 10.673 voor de voorzitter (bedragen exclusief btw). 
 
Bestuurskosten 

Als maatschappelijke organisatie is De Zijlen transparant over vergoedingen aan de bestuurder en aan 
leden van de RvT. Hieronder wordt inzicht gegeven in de vergoedingen van onkosten uit 2015 die vallen 
onder bestuurskosten; kosten die voortvloeien uit de beoefening van de functie. Zowel de onkosten van 
de bestuurder als van de RvT zijn in het overzicht opgenomen. In het geval van De Zijlen wordt niet tot 
bestuurskosten gerekend de standaard faciliteiten en regelingen die voor werknemers van De Zijlen 
gelden, zoals bijvoorbeeld mobiele communicatiemiddelen, ICT-apparatuur en kantoormeubilair. 
De declaraties van de bestuurder zijn gecontroleerd door de RvT en de accountant. De declaraties van de 
RvT zijn in de controle van de jaarrekening door de accountant gecontroleerd. 
 

Kostensoort  Regeling/afspraken  Onkosten 
bestuurder  

Onkosten 
RvT 

Autogerelateerde kosten: 
brandstofkosten, onderhoud, 
wassen, parkeren, 
wegenwacht, inzet chauffeur 

- De bestuurder heeft de beschikking over een auto 
incl. brandstof voor zakelijke doeleinden waarvoor 
de fiscale bijtelling geldt. Deze autoregeling valt 
onder de WNT en is vermeld bij het inkomen van 
de bestuurder in het jaarverslag. 
- Alle autogerelateerde kosten worden vergoed 
o.b.v. factuur of bon. 
- Indien noodzakelijk kan de bestuurder gebruik 
maken van een chauffeur bij lange afstanden. 
- RvT-leden krijgen reiskosten vergoed voor € 0,19 
per kilometer (excl. Btw) 

€ 5.667 
 

€ 1.425 

Vergader- en 
representatiekosten:  
kosten vergaderlocatie, lunch 
en diner, verblijfskosten bij 
functionele afspraken en 
(relatie)geschenken t.b.v. 
afscheid, jubilea, blijk van 
waardering, etc. 

Alle vergader- en representatiekosten worden 
vergoed o.b.v. facturen of bonnen. 

€ 1.598 
 

€ 1.709 

Opleiding en ontwikkeling: 
opleiding, intervisie, coaching, 
congressen, lidmaatschappen 
en vakliteratuur 

Kosten voor opleiding en ontwikkeling worden 
vergoed o.b.v. facturen. 

€ 7.317 
 

€ 1.283 

Overige onkosten: 
- VOG 
- Werving en selectie RvT-lid 
en trainee 2016 

   
€ 130 

€ 3.630 
 

 
Totalen 

   
€ 14.582 

 

 
€ 8.177 

 
 
Samenstelling 
Conform de statuten van De Zijlen bestaat de RvT uit minimaal vijf en maximaal negen personen. Eén lid 
neemt zitting op bindende voordracht van de centrale medezeggenschapsraad. De RvT is zo 
samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, 
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Conform de profielschets hebben de leden een verschillende 
maatschappelijke achtergrond. Minimaal één lid van de raad beschikt over voor De Zijlen relevante kennis 
en ervaring in de zorg. De leden van de RvT vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder 
een deelbelang te laten prevaleren. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel 
belangenverstrengeling tussen enig lid van de RvT en de organisatie wordt vermeden. De leden van de 
RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), met als doel 
kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de toezichthoudende taken. 
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Bij de start van 2015 kende de RvT zeven leden, vanaf maart 2015 zes leden, waarvan vier vrouwen en 
twee mannen. 
In februari 2015 traden vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn de leden mevr. M.E. van 
der Eijk - Klinkhamer en dhr. J. Hamel af, evenals vice-voorzitter dhr. C. Horsman.  
In december 2014 zijn drie nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd: dhr. H. ter Veen per 1 januari 
2015, en dhr. E. Sinnema en mevr. M.A. Berndsen-Jansen per 1 maart 2015. 
Per 1 maart 2015 is mevr. E.I. van Leeuwen - Seelt benoemd als vice-voorzitter. Zij is per 2 november 
2015 tevens herbenoemd voor de tweede termijn.  
 
In het najaar is gestart met de werving en selectie voor het zevende RvT-lid. Daarnaast heeft de raad 
besloten om ook een trainee te gaan werven: iemand die in potentie geschikt is om RvT-lid te worden, 
maar nog geen ervaring heeft en bereid is een opleiding te volgen en zichzelf leerdoelen te stellen. De 
trainee draait in praktische zin een jaar lang volledig mee met de RvT, maar is formeel geen lid van de 
raad. Voor de werving en selectie wordt een extern bureau ingeschakeld. Verwacht wordt dat dit in de 
eerste helft van 2016 leidt tot benoemingen.  
 

Mevr. mr. drs. M.C.A. (Margreeth) Smilde  
 
Functie rvt Voorzitter 
Geboortedatum 26-06-1954 
Zitting in rvt sinds 01-02-2014 
Lopende termijn 01-02-2018 
Hoofdfunctie Voorzitter bestuur Diabetesvereniging Nederland, Leusden 
Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Alfa-college, Groningen, Chr. ROC Noord-Oost Nederland 

Lid Raad van Toezicht Hersenstichting 
Bestuurslid Nederlandse Diabetes Federatie (namens Diabetesvereniging Nederland) 
Bestuurslid stichting Steunfonds Christelijke Pers, Leeuwarden 
Lid Comité van aanbeveling stichting Present, Groningen 

Mevr. E.I. (Noor) van Leeuwen -Seelt  
 
Functie rvt Vice-voorzitter (per 1 maart 2015) 
Geboortedatum 09-12-1944 
Zitting in rvt sinds 02-11-2011 
Lopende termijn 02-11-2019 
Hoofdfunctie DGA /senioradviseur NL projecten bv 
Nevenfuncties Vice-voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Groningen 

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Interzorg Noord Nederland 
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Lefier, woningcorporatie 
Voorzitter MVO-stichting ‘Assen voor Assen’ 
Secretaris bestuur Stichting Kinderoncologie Groningen 
Lid commissie Bijzondere Situaties m.b.t. aardbevingen in Groningen 
Comité van Toezicht OP-EFRA/SNN (vanaf 24 maart 2015) 

Mevr. dr. E.L.M. (Els) Maeckelberghe  
 
Functie rvt Lid, op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad 
Geboortedatum 12-10-1961 
Zitting in rvt sinds 27-05-2009 
Lopende termijn 27-05-2017 
Hoofdfunctie Universitair docent ethiek UMCG 
Nevenfuncties Vice president section Ethics in Public Health, Eupha (sinds november 2014) 

Lid medisch ethische toetsingscommissie St. Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek 
Lid medisch ethische toetsingscommissie UMCG 
Plaatsvervangend ethicus Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 

Dhr. H. (Harry) ter Veen  
 
Functie rvt Lid 
Geboortedatum 06-05-1948 te Onstwedde 
Zitting in rvt sinds 01-01-2015 
Lopende termijn 01-01-2019 
Hoofdfunctie Nvt 
Nevenfuncties Voorzitter Raad van commissarissen Stichting Eelder Woningbouw 
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Voorzitter Raad van commissarissen NVO Holding B.V. te Groningen,  
Lid van de Raad van Toezicht Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland 
Bestuurslid (penningmeester) Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo 

Mevr. M.A. (Magda) Berndsen -Jansen  
 
Functie rvt Lid 
Geboortedatum 04-05-1950 te Leiden 
Zitting in rvt sinds 01-03-2015 
Lopende termijn 01-03-2019 
Hoofdfunctie Tweede Kamerlid voor D66 (tot 1 november 2015) 
Nevenfuncties Lid RvT De Noorderbrug Groningen 

Voorzitter RvT Friesland College te Leeuwarden (vanaf 1 november 2015) 
Dhr. ir. E. (Edwin) Sinnema  
 
Functie rvt Lid 
Geboortedatum 11-05-1966 te Delfzijl 
Zitting in rvt sinds 01-03-2015 
Lopende termijn 01-03-2019 
Hoofdfunctie Interim manager zorginstellingen 
Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting FPC Van Mesdag kliniek 
Dhr. drs. C. (Kees) Horsman  
 
Functie rvt Vice-voorzitter 
Geboortedatum 05-07-1944 
Zitting in rvt sinds 26-03-2007 
Lopende termijn Afgetreden per 01-03-2015 
Hoofdfunctie Consultant 
Nevenfunctie Nvt 
Dhr. drs. J. (Jan) Hamel  
 
Functie rvt Lid 
Geboortedatum 09-06-1946 
Zitting in rvt sinds 26-03-2007 
Lopende termijn Afgetreden per 01-03-2015 
Hoofdfunctie Consultant 
Nevenfuncties Voorzitter RvT Waarborgfonds voor de zorgsector 

Lid RvT De Hoven verpleeghuizen en ouderenzorg 
Lid bezwaaradviescommissie CAK 
Lid RvT Syntrus Achmea 

Mevr. mr. M.E. (Marlies) van der Eijk – Klinkhamer  
Functie rvt Lid 
Geboortedatum 08-05-1948 
Zitting in rvt sinds 26-03-2007 
Lopende termijn Afgetreden per 01-03-2015 
Hoofdfunctie Mediator 
Nevenfuncties Lid bestuur Nijegaast Vereniging voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder 

Basisonderwijs Zuid-West Friesland 

 
5. Beleid, inspanningen en prestaties 
 
5.1 Strategische speerpunten 
In de strategische schets ‘Betekenis boven beperking’ bepalen we onze koers voor de jaren 2012-2015. 
Daarin staat voorop dat De Zijlen alle vormen van zorg en ondersteuning biedt aan alle mensen met een 
(verstandelijke) beperking, in al hun levensfases. Dit levenslange en levensbrede aanbod willen we de 
komende jaren blijven handhaven. Dit betekent dat we zowel Wlz-zorg leveren (voor cliënten met een 
verblijfsindicatie) als Wmo- en Jeugdzorg. Voor de Wmo- en Jeugdzorg richten we ons op gemeenten en 
op het op lokaal niveau samenwerken met andere partijen zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven 
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e.d. De manier waarop locaties van De Zijlen samenwerken in een woonzorgcirkel1, sluit goed aan bij 
deze focus op lokale verbindingen.  
 
In de jaren 2012-2015 richten we ons op twee speerpunten. Deze speerpunten hebben we gekozen 
omdat ze zijn gebaseerd op onze visie en missie, en rekening houden met de ontwikkelingen die we de 
komende jaren op ons af zien komen. De speerpunten moeten ervoor zorgen dat de nadruk in de 
ondersteuning verschuift van het hebben van een verstandelijke beperking naar het ontwikkelen en 
benutten van betekenisvolle mogelijkheden.  
 

1.  Uitblinken in het ondersteunen van maatschappelijke participatie 
Medewerkers van De Zijlen staan erom bekend met iedere cliënt, ongeacht zijn levensfase en 
mate van beperking, naar een eigen plek van betekenis in de maatschappij te zoeken. 
2.  Uitblinken in intensieve en complexe zorg en dienstverlening 
Medewerkers van De Zijlen staan erom bekend dat ze uitblinken in het leveren van intensieve en 
complexe zorg en dienstverlening. 

 
We willen dat (potentiële) cliënten, ouders/vertegenwoordigers, verwijzers, samenwerkingspartners en 
belanghebbenden weten dat De Zijlen hierom bekend staat, dit waarderen en ons daarom opzoeken. Om 
echt uit te kunnen blinken zijn bepaalde accenten in de houding en werkwijze van medewerkers erg 
belangrijk. Deze zijn als volgt geformuleerd. 
 

a.  Geef vertrouwen en neem verantwoordelijkheid 
Medewerkers krijgen het vertrouwen om verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te nemen. 
Medewerkers pakken hun eigen verantwoordelijkheid op, en stellen die verantwoordelijkheid 
centraal in hun samenwerking met anderen. 
b. Klantgerichte ondersteuning 
Medewerkers werken op een klantgerichte manier aan de eigen regie, het partnerschap en 
maatschappelijk participatie van cliënten. Zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door 
klantgerichte ondersteunende sectoren. 
c.  Kostenbewust werken 
Medewerkers werken kostenbewust: in denken en doen zijn ze gericht op een optimaal gebruik 
van tijd, geld en andere middelen. 

 
De speerpunten uit de strategische schets zijn  gebruikt bij de planvorming voor de jaren 2012-2015. De 
tweejarenplannen die locaties, afdelingen, woonzorgcirkels en sectoren opstellen, zijn gebaseerd op de 
strategische schets. Regelmatig checken we of we ‘op koers’ zijn, of we onze doelen halen en of bijsturing 
nodig is. Bij het stellen van prioriteiten is de strategische schets ook leidend.  
 
Daarnaast zullen er de komende jaren steeds nieuwe ontwikkelingen zijn die we nu nog niet (volledig) 
voorzien: ontwikkelingen in de politiek en het overheidsbeleid, de (macro-)economie en de arbeidsmarkt, 
de technologie, de maatschappij en innovatie in de zorg. De uitgangspunten in de strategische schets 
geven richting bij het bepalen hoe we met deze ontwikkelingen omgaan. In 2015 is de start gegeven aan 
de strategische dialoog, waarbij aan allerlei divers samengestelde tafels nagedacht en gesproken wordt 
over de strategische koers van De Zijlen in de komende jaren.  
Voor een indruk van activiteiten en ontwikkelingen in 2015 verwijzen we naar ons Jaarbeeld 2015. 
 
5.2 Kwaliteit en veiligheid 
Kwaliteitssysteem HKZ 

Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet op basis van het certificatieschema HKZ 
Gehandicaptenzorg. Dit kwaliteitssysteem binnen De Zijlen is erop gericht om medewerkers zo goed 
mogelijk te ondersteunen in hun werkzaamheden.  
 

                                                   
1 De woonzorgcirkel (wzc) is een verzorgingsgebied, dat geografisch gekoppeld is aan één of meer gemeenten. De 
wzc is een manier waarop De Zijlen de vraag van de cliënt zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis kan 
beantwoorden. Binnen De Zijlen kennen we negen wzc's, die variëren in grootte.  
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Een werkgroep heeft in 2015 de verschillende onderdelen van het kwaliteitssysteem van De Zijlen in kaart 
gebracht. Dit gaat om de systeemkant van kwaliteit: welke systemen gebruiken we om kwaliteit te 
monitoren, verantwoorden en/of te verbeteren? Hoe kijken we hier als De Zijlen naar en hoe geven we 
hier uitvoering aan? Uitgangspunten hierbij zijn:  

- Wat moet dat moet, maar doe niet meer dan dat. 
- Gebruik wat er al is en verbind; wees kritisch op nieuwe dingen. 
- Voegt het waarde toe voor de cliënten? 

 
We hebben onszelf ten doel gesteld om het kwaliteitssysteem van De Zijlen te verbeteren. Met name door 
het aanbrengen van verbinding en samenhang, het uitsluiten van dubbelingen, en het aansluiten op team-
/locatieniveau. Het doel is om aan de hand van bovenstaande uitgangspunten ervoor te zorgen dat het 
kwaliteitssysteem optimaal functioneert. De werkgroep kwaliteitssysteem heeft de regie van dit proces. In 
de werkgroep zitten alle ondersteuners/coördinatoren die een rol hebben bij één of meer onderdelen of 
instrumenten van het kwaliteitssysteem.  
 
Dat is natuurlijk niet de enige manier waarop we binnen De Zijlen bezig zijn met kwaliteit. Een belangrijk 
uitgangspunt is dat kwaliteit een integraal onderdeel van de zorg en ondersteuning aan cliënten is. 
Daarmee is kwaliteit een onderwerp van aandacht en ontwikkeling voor elke medewerker op elk niveau. 
Belangrijk voor De Zijlen is dat we dit uitgangspunt stimuleren en borgen, o.a. door zo veel mogelijk op 
teamniveau aan te sluiten. Regie Op Locatie is één van de instrumenten die dit bevordert en betrokkenen 
aanzet tot reflectie: waarom doe je wat je doet? En wat betekent dit voor de cliënt? Kan het ook anders? 
Ook de Betekeniskaart (samenhangend overzicht van de doelen op verschillende organisatieniveaus) en 
het werken met continue verbeterplannen zijn instrumenten die de ontwikkeling van kwaliteit stimuleren en 
borgen. 
 
Bij de externe HKZ-audit op 29 september 2015 hebben de auditoren geen tekortkomingen 
geconstateerd, wat vrij bijzonder is. Bevindingen van de auditoren n.a.v. de audits waren:  

• de geïnterviewde medewerkers vertellen met enthousiasme en trots over hun werk 
• De Zijlen heeft een goed werkend kwaliteitssysteem 
• proactief worden zaken opgepakt 
• kwaliteit is een zaak van alle medewerkers 
• bij De Zijlen bekijken we voortdurend hoe iets anders en beter kan, waarom we iets doen en wat 

het bijdraagt aan het geheel 
• van incidenten die er zijn geweest, wil De Zijlen leren 
• er is een goede samenwerking en veel verbinding. 

 
Bij de interne audits werd zichtbaar dat regie op eigen leven bevorderd wordt door goed te kijken naar 
keuzes en behoeften van de cliënt. Merkbaar is dat Regie op Locatie (ROL) zich goed ontwikkelt, en mooi 
aansluit bij ‘betekenis boven beperking’. 
 
Deze positieve punten kwamen ook naar voren in de managementreview. De managementreview heeft 
verbeteringen in het kwaliteitssysteem tot doel. In 2015 is voor een nieuwe opzet gekozen. Basis voor de 
managementreview zijn allerlei gegevens zoals jaarverslagen, resultaten van audits, HRM-kengetallen, 
cliënttevredenheid, veiligheidsrapportages, etc. Aandachtspunten uit de managementreview zijn: blijvende 
aandacht voor het borgen van processen, het verantwoorden van zorg (spanning tussen leefwereld en 
systeemwereld en het voorkomen van bureaucratie), in kaart brengen en bevorderen van veiligheid vanuit 
verschillende perspectieven (cliënt, medewerker en omgeving), verbinding en samenhang tussen de 
instrumenten en mensen, en informatie (beschikbaarheid en toepasselijkheid). Deze aandachtspunten 
worden door de verschillende eigenaren en portefeuillehouders opgepakt en krijgen een vervolg in 2016. 
 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 
In het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKG) werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van 
geleverde zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking inzichtelijk te maken. Aanbieders van 
gehandicaptenzorg zijn verplicht zich te verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg via 
verschillende pijlers.  
 
Pijler 1 geeft kwaliteitsgegevens op organisatieniveau. De Zijlen scoort op alle kwaliteitsdimensies 100%.  
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Pijler 2a is een meting op cliëntniveau op verplichte items. Begeleiders vullen jaarlijks een vragenlijst in 
over hun cliënt. Bij het invullen is er grote kans op interpretatiefouten, wat vraagt om een vertaling van de 
vragenlijst naar de praktijk en termen van De Zijlen. De uitkomsten van pijler 2a hebben voor De Zijlen 
geen meerwaarde omdat de informatie al (eerder) bekend is via andere wegen (bijvoorbeeld 
incidentmeldingen). Daarnaast kost het invullen en voorkomen van interpretatiefouten veel tijd en moeite, 
zonder dat dit toegevoegde waarde heeft voor cliënten. De uitkomsten over 2015 waren goed voor De 
Zijlen. Bij het merendeel waren de scores bovengemiddeld t.o.v. de branche. 
 
Pijler 2b is het cliëntervaringsonderzoek. In de eerste helft van 2015 is dit onderzoek gehouden met het 
instrument ‘Ben ik tevreden?’. Het doel van ‘Ben ik tevreden?’ is dat de cliënt en zijn ondersteuner(s) een 
actueel inzicht krijgen in de huidige en gewenste kwaliteit van bestaan. Bij het bekijken van de uitkomsten 
is er eigenlijk maar één onderdeel dat op Zijlenbreed niveau zicht geeft, en dat zijn de scores/punten die 
cliënten geven bij de acht onderzoeksgebieden. Het algemene beeld is dat cliënten een ruime voldoende 
geven aan hun ervaringen over kwaliteit van leven. De gemiddelde score is Zijlenbreed 3.9 (vergelijkbaar 
met een 7.8 op een 10-puntsschaal). Begeleiders analyseren en interpreteren de uitkomsten van het 
onderzoek op cliëntniveau, en ondernemen acties waar nodig en laten dit terug komen in de 
begeleidingsafspraken en/of het cliëntplan. Op basis van de gegeven reacties, en het advies van de 
klankbordgroep cliënttevredenheid, gaan we het instrument ‘Ben ik tevreden?’ jaarlijks gebruiken, en 
opnemen in de methodische cyclus vanaf 2016. Met de verbeterpunten gaan we aan de slag. 
 
Binnen de gehandicaptenzorg bestaat de wens om het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te vernieuwen 
in de richting die meer stimulerend is voor medewerkers en teams. Samen met de VGN-leden en de 
landelijke stuurgroep waarin alle partijen zitting hebben is die vernieuwde opzet van het kwaliteitskader in 
2015 uitgewerkt. In 2016 wordt in proeftuinen geëxperimenteerd met de nieuwe opzet. Implementatie 
volgt waarschijnlijk in 2017. 
 
Regie op Locatie 

Sinds 2014 werken we met de methodiek Regie op Locatie (ROL). ROL is een instrument dat 
samenwerking, zeggenschap en het tegengaan van verspillingen bevordert. Dus alleen dat doen wat 
waarde toevoegt voor de cliënt. Met deze manier van kijken nemen we de eigen werkwijze onder de loep 
en willen we continue verbeteren. Cliënten, ouders/vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers 
denken en praten mee over de werkwijze op de locatie en beslissen zelf over wat goed gaat en wat beter 
kan. Een ROL-traject duurt circa 18 weken en wordt begeleid door een procesbegeleider. Op aanvraag 
zijn ook op maat trajecten mogelijk.  
 
In totaal hebben tot nu toe 12 locaties een ROL-traject afgerond, en is er één verkort-ROL traject op maat 
voor een ondersteunende afdeling afgerond. In 2015 zijn 6 locaties gestart met een ROL-traject, en één 
samengestelde ondersteunende afdeling is gestart met een verkort ROL-traject.  
 
Locaties die aan een ROL-traject hebben meegedaan geven aan dat ROL de eigen regie en het 
partnerschap van en tussen cliënten, medewerkers en ouders/vertegenwoordigers enorm stimuleert. 
Op basis van de tussenevaluatie in september 2015 is besloten om ROL (regulier en op maat) in 2016 en 
2017 aan te blijven bieden aan locaties en afdelingen. Locaties en afdelingen maken zelf de keuze om 
mee te doen.  
 
Ongewenste gebeurtenissen en Vrijheidsbeperking 

Medewerkers melden in Plancare ongewenste gebeurtenissen en vrijheid beperkende maatregelen 
(middelen of maatregelen) m.b.t. cliënten. Deze meldingen worden in de teamvergaderingen met 
gedragskundige en/of locatiehoofd besproken. De commissie Ongewenste Gebeurtenissen en 
Vrijheidsbeperking (COG en V) inventariseert en analyseert de meldingen. Afhankelijk van de melding 
onderneemt de commissie vervolgens actie naar teams, locaties en gedragsdeskundigen. De commissie 
informeert en adviseert managers en bestuurder omtrent trends in de meldingen en de eventuele relatie 
met beleid en procedures. Het melden en analyseren van meldingen houdt ons alert: wat betekent dit voor 
de cliënten en voor onze werkwijze? Waar zijn verbeteringen aan te brengen? 
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Middelen of maatregelen (MofM) 2015 % 2014 % 
Afzondering 63 7,87% 237 18,65% 
Fixatie 519 64,79% 645 50,75% 
Fixatie en afzondering 24 3,00% 84 6,61% 
Medicatie toediening 1 0,12% 2 0,16% 
Medicatie toediening en 
afzondering 

0 0,00% 1 0,08% 
Onbekende MofM 95 11,86% 134 10,54% 
Overig 99 12,36% 167 13,14% 
Vocht/voeding toediening 0 0,00% 1 0,08% 
Totaal  801 100,00% 1.271 100,00% 
 
In 2015 heeft de dalende lijn wat betreft meldingen vrijheidsbeperkende maatregelen ten opzichte van de 
jaren daarvoor zich voort gezet. In totaal zijn er 801 meldingen gedaan. Dit zijn 407 minder meldingen dan 
in 2014, waarmee de daling aanzienlijk is te noemen. Relatief grote dalingen vonden vooral plaats in de 
categorieën afzondering, en afzondering met fixatie.  
 
68% van het totaal aantal meldingen vrijheid beperkende maatregelen wordt gemeld op zes locaties van 
De Zijlen. De overige 32% van de meldingen komt van de overige 66 locaties of teams. 
De commissie is met de locaties waar veel meldingen voorkomen het gesprek over vrijheid beperkende 
maatregelen aangegaan. In 2015 zijn op een aantal van die locaties vervolgstappen gezet in de 
begeleiding van cliënten met inzet van bepaalde methodieken, zoals Triple-C of LACCS. 
 
Ongewenste Gebeurtenissen Incidenten 2015 % Incidenten 2014 % 
Brand 12 0,14% 21 0,22% 
Ongeval 62 0,72% 141 1,45% 
Verbranding 13 0,15% 10 0,10% 
Medicatie 1841 21,37% 1479 15,19% 
Verslikking 17 0,20% 13 0,13% 
Verstikking 3 0,03% 3 0,03% 
Verdrinking 0 0,00% 1 0,01% 
Weglopen / Vermissing 224 2,60% 311 3,19% 
Eten / drinken oneetbare zaken 53 0,62% 110 1,13% 
Vallen 346 4,02% 407 4,18% 
Wegnemen geld / voorwerpen 92 1,07% 126 1,29% 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 90 1,04% 117 1,20% 
(vermoeden) Seksueel misbruik 14 0,16% 16 0,16% 
Dreigend agressief gedrag 1511 17,54% 1814 18,63% 
Fysiek gewelddadig gedrag 3.753 43,56% 5083 52,20% 
Risicovolle gebeurtenis (niet anders te 
melden) 

584 6,78% 86 0,88% 
Totaal 8.615 100,00% 9.738 100,00% 
 
Het aantal ongewenste gebeurtenissen was in 2015 ook lager dan in 2014, namelijk 8.615 meldingen 
(ruim 11% minder dan in 2014). Desondanks was er sprake van een relatieve stijging van 
medicatiefouten. De meest voorkomende medicatiefouten zijn van de categorieën vergeten, weigeren en 
niet afgetekend. De commissie COG en V heeft in 2015 samen met de geneesmiddelencommissie 
bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de locatiecontroles, 
en de wijze van melden in Plancare. Ook is tijdens de jaarlijkse verplichte scholingen voor 
aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid de nadruk gelegd op het gehele medicatieproces, van 
voorschrijven tot en met het aftekenen.  
 
In 2015 was er ook een aanzienlijke daling van meldingen fysiek gewelddadig gedrag en dreigend 
agressief gedrag. Dit zou te maken kunnen hebben met veranderde huisvesting of een andere 
begeleidingsstijl, zoals Triple-C of LACCS. 
 
De commissie COG en V constateert dat op locaties waar wordt gewerkt met Triple-C de meldingen en 
incidenten zichtbaar dalen.  
 
Naast bovengenoemde werkzaamheden heeft de commissie COG en V zich in 2015 gericht op:  
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- inzet en continuïteit Bopz-arts 
- (voorbereiden van) actualiseren van beleid en procedures 
- bekendheid en zichtbaarheid van de commissie. 

 
Klachten cliënten en ouders/vertegenwoordigers 

De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En 
dat medewerkers met een goed gevoel hun werk kunnen doen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten 
gemaakt. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben. Zowel medewerkers als cliënten en 
ouders/vertegenwoordigers kunnen last hebben van ongewenst gedrag of een ongewenste situatie. Dit 
kan leiden tot een klacht. De Zijlen neemt ongewenst gedrag en klachten serieus. Het zijn belangrijke 
signalen om kritisch te kijken hoe we ongewenste situaties kunnen voorkomen of verbeteren. Het biedt 
kansen onze zorg en ondersteuning te verbeteren. 
 
De Zijlen stimuleert dat altijd eerst geprobeerd wordt om ontevredenheid en klachten intern op te lossen, 
door in gesprek te gaan met de betrokkene(n). Cliënten en ouders/vertegenwoordigers kunnen 
ondersteuning krijgen van de cliëntvertrouwensperoon. De cliëntvertrouwenspersoon fungeert als 
aanspreekpunt bij ongewenst gedrag of klachten en is beschikbaar voor een gesprek, advies en 
eventuele begeleiding bij het tegengaan van ongewenst gedrag en/of het indienen van een klacht. De 
vertrouwenspersoon luistert en helpt zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De 
vertrouwenspersoon heeft geen binding met de klachtencommissie voor cliënten en 
ouders/vertegenwoordigers, maar vervult een onafhankelijke rol bij het zoeken naar een oplossing. 
 
De werkwijze van de cliëntvertrouwenspersoon staat beschreven in het Klachtenreglement Cliënten. 
Daarnaast is er een folder waarin staat beschreven wat de cliëntvertrouwenspersoon voor cliënten en 
ouders/vertegenwoordigers kan betekenen en hoe contact kan worden opgenomen met de 
cliëntvertrouwenspersoon. Informatie over de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtencommissie is 
opgenomen op intranet, en op de website van De Zijlen. 
 
De cliëntvertrouwenspersoon heeft in 2015 25 raadplegingen  behandeld. Dit is een verdubbeling van het 
aantal van 2014, wat o.a. een gevolg is van de brief van de cliëntvertrouwenspersoon die zij naar alle 
cliënten heeft gestuurd. In 17 gevallen was de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet tevreden over de 
geleverde zorg. 
In 3 gevallen ging het om bejegening, in de woonsituatie of op het werk, zowel tussen cliënt-cliënt als 
tussen cliënt-begeleiding. In 5 gevallen voelde de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich niet gehoord door 
de begeleiding. In de meeste gevallen was er sprake van een combinatie. Van de 25 cases zijn er 22 
afgehandeld, 3 cases zijn in 2016 nog in behandeling. Opvallend is de toename in het zich niet gehoord 
voelen, bij cliënten en ouders/vertegenwoordigers.  
 
De Zijlen is aangesloten bij de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe (IPKC). Het doel 
van de IPKC is het onafhankelijk behandelen van een klacht en het doen van een uitspraak over de 
gegrondheid van een klacht. De IPKC werkt voor 23 zorgorganisaties in de provincies Groningen en 
Drenthe. Informatie over de werkwijze, samenstelling en oordeel over de klachten is te vinden op de 
website www.ipkc.nl. 
 
In 2015 zijn er drie klachten ingediend bij de IPKC over De Zijlen, die alle drie onder de Wet Langdurige 
Zorg vallen. Twee klachten zijn deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Eén klacht is gegrond 
verklaard. De aard van de klachten betrof in hoofdlijnen de zorg en ondersteuning aan cliënt, de relatie en 
bejegening in de driehoek cliënt-ouders/vertegenwoordiger-De Zijlen, en communicatie en 
gespreksvoering met ouders/vertegenwoordigers. Bij elke klacht is intensief overleg geweest met de 
betrokkenen en zijn verbeterafspraken gemaakt. Een thema dat zijn vervolg krijgt is verbetering van de 
communicatie in de driehoek cliënt-ouders/vertegenwoordiger-De Zijlen. 
 
Veiligheid gebouwen, gebruiksmiddelen en voedsel 

De Quick-scan ARBO-rondgang op veiligheid van gebouwen is eens per drie jaar verplicht. De uitkomsten 
worden gedeeld met de eigenaren van het gebouw, en verbeterpunten worden uitgevoerd.  De veiligheid 
van de gebouwen van De Zijlen is op orde. 
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Door de afdeling Facilitaire zaken wordt het beheer en de keuringen op legionella en van speeltoestellen, 
elektrische installaties, hulpmiddelen, tilliften, etc. uitgevoerd. Aanbevelingen uit rapporten worden 
uitgevoerd door de eigenaren van de gebruiksmiddelen. Over het algemeen is het goed op orde.  
 
Voor wat betreft de voedselveiligheid houdt de adviseur Voedingszaken jaarlijks een inspectie bij de 
locaties en rapporteert zijn bevindingen bij het locatiehoofd. Bij geconstateerde gebreken wordt 
geadviseerd hoe deze gebreken opgeheven kunnen worden. Binnen enkele weken vindt een hernieuwde 
controle plaats. Merkbaar is dat men meer aandacht voor voedselveiligheid heeft, o.a. doordat de 
adviseur meer wordt betrokken en omdat op locaties meer zelf wordt gekookt.  
 
De bedrijfshulpverlening binnen locaties van De Zijlen wordt breed gezien en gekoppeld aan 
brandveiligheid, zorgcontinuïteit en crisismanagement. Locatiehoofden zijn verantwoordelijk voor deze 
aspecten op hun locaties. Wat goed bevalt is de uitbreiding van het aantal BHV-ers op locaties, en de 
trainingen en oefeningen op locaties, zowel met cliënten als met medewerkers. In 2015 zijn in totaal 39 
ontruimingsoefeningen uitgevoerd. Hierbij worden cliënten in toenemende mate actief betrokken. De BHV-
plannen, ontruimingsoefeningen en trainen van medewerkers is op de meeste locaties goed op orde.  
 
5.3 Organisatieontwikkeling en HRM 
Organisatieontwikkeling 
Binnen De Zijlen wordt expliciet en gericht aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de organisatie. De 
drijvende kracht hierachter is dat de zorgvisie leidend is voor het (be)sturen en ontwikkelen van de 
organisatie op alle niveaus. De veranderende inzichten over ondersteuning en emancipatie van mensen 
met een verstandelijke beperking, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers hebben niet alleen 
gevraagd om andere huisvesting, maar ook om andere werkwijzen.  
 
De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet om de organisatie verder te ontwikkelen. Stappen op 
het gebied van integrale verantwoordelijkheid van leidinggevenden en teams, de ontwikkeling van de 
woonzorgcirkels, klantgerichte ondersteuning, cultuur en gedrag. In 2013 zijn aanpassingen gedaan in de 
organisatiestructuur, die passen bij het organiseren vanuit de zorgvisie. Het aantal managers is meer dan 
gehalveerd, en we werken met een strategieteam in plaats van een managementteam. Begin 2015 heeft 
een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren en de functie van het strategieteam. Uitkomsten zijn 
dat de leden van het strategieteam zich meer betrokken voelen bij de strategie en besluitvorming, meer 
overzicht hebben op het totaal. Door de woonzorgcirkels wordt aangegeven dat men eigenlijk niet veel 
merkt van het strategieteam zelf, maar dat men wel goed merkt dat zaken anders gaan en men voelt zich 
meer betrokken.  
 
Ontwikkeling is een thema waarbij vaak wordt stilgestaan, zowel op organisatieniveau als op groeps- en 
persoonlijk niveau. Portefeuillehouderschap zorgt voor de verdeling van thema’s binnen de organisatie 
waar mensen zelf mee aan de slag gaan. Het eigenaarschap wordt op deze wijze gestimuleerd en we 
zien dat mensen het prettig vinden om meer ruimte te hebben zelf zaken te ontwikkelen die ze van belang 
achten voor hun werk met cliënten. Besluitvormingsprocessen veranderen daarmee ook en we zien dat 
leidinggevenden meer en meer leren te vertrouwen op de talenten van hun medewerkers en die van 
henzelf.  
 
De werkconferenties van De Zijlen staan in het teken van ‘anders denken, anders doen’ en sluiten aan bij 
de ontwikkelingen binnen de organisatie. Het gaat steeds minder om bestaande structuren en steeds 
meer over nieuwe structuren, gedrag en cultuur. Onderwerpen zijn o.a.: wat vragen de ontwikkelingen in 
onze organisatie en daarbuiten van mij en van De Zijlen, en wat is van toegevoegde waarde voor het 
realiseren van betekenis boven beperking voor mensen met een verstandelijke beperking? Deze opzet 
zorgt bij velen voor energie en enthousiasme, en heeft ook zijn weerslag in gedrag en de onderlinge 
samenwerking. 
 
Ontwikkeling HRM beleid 

In 2015 is het HRM-beleid aangepast, waarbij de kern van het beleid onveranderd is gebleven. We richten 
ons de komende periode op: 

- vakmanschap in complexe zorg en maatschappelijke participatie 
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- duurzame inzetbaarheid 
- blijvend leren en ontwikkelen 

 
Binnen De Zijlen ontwikkelen we beleid, dus ook het HRM-beleid, steeds meer met elkaar. We steken veel 
tijd in het voeren van het gesprek met medewerkers, leidinggevenden, de afdeling P&O-advies en andere 
betrokkenen. We wisselen met elkaar ideeën uit en komen dan tot de kern. Dit proces van 
beleidsontwikkeling is kenmerkend voor De Zijlen. Het leidt er ook toe dat beleid herkenbaar is en aansluit 
bij de praktijk c.q. de gewenste ontwikkeling. Implementatie van beleid gebeurt dan als vanzelfsprekend. 
 
De Zijlen heeft al langere tijd een samenwerkingsverband met het lectoraat duurzaam HRM van de 
Hanzehogeschool Groningen. In 2015 is afgesproken om de kennis van het lectoraat te benutten bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het HRM-beleid van De Zijlen. Dit betekent dat er jaarlijks studenten gericht 
onderzoek kunnen doen, dat het lectoraat wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de afdeling 
P&O-advies en wordt betrokken bij de organisatieontwikkeling van De Zijlen. Dit zal in 2016 verder 
worden uitgewerkt. 
 
Kennis en innovatie 
Op 1 februari 2015 is de adviseur Kennis en Innovatie gestart met haar werkzaamheden. Haar opdracht 
binnen De Zijlen is het expliciteren, verstevigen, verbinden en bevorderen van kennis- en 
innovatieontwikkeling binnen De Zijlen ѐn het leggen van verbindingen met relevante externe partijen. Zij 
heeft haar eerste bevindingen gerapporteerd en naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak en focus 
aangebracht voor de eerst twee jaren. Verder ontwikkelen van zorginhoudelijk vakmanschap, samenhang 
bewaken, intern beter ontsluiten van kennis en initiëren van een eigen onderzoekslijn zijn hierbij de 
belangrijkste uitdagingen. 
 
In 2015 zijn de kennisthema’s geëxpliciteerd en is meer samenhang aangebracht tussen deze 
kennisthema’s en bijbehorende werkvormen (kenniskringen, werkgroepen, projectgroepen etc.). Van 
bepaalde werkvormen en kennisthema’s is afscheid genomen. De zorgvisie wordt inhoudelijk onderbouwd 
en geëxpliceerd om als inhoudelijk kompas te dienen in het dagelijks handelen van medewerkers.  
Met de kennisinstituten (RUG/Hanze Hoogeschool) zijn actieve contacten aangegaan, hetgeen al 
geresulteerd heeft in participatie in het indienen van twee onderzoeksprojecten (ZonMW) in het kader van 
het Nationaal Programma Gehandicaptenzorg (NPG). In samenwerking met A&O wordt gekeken naar de 
best mogelijke oplossingen voor het aanbrengen van een goede digitale kennisinfrastructuur. 
 
Opleiding en training 

De Zijlen investeert veel in de ontwikkeling van alle medewerkers. Het ontwikkelen van de competenties 
en het op peil houden van kennis zijn belangrijke onderdelen om op een professionele wijze 
ondersteuning aan cliënten te bieden. Op tal van terreinen worden trainingen aangeboden. Sommige met 
een verplicht karakter, andere op vrijwillige basis.  
 
Vanwege de ontwikkeling in de complexe zorg worden veel trainingen op dat gebied verzorgd. Het gaat 
dan om de opleiding Gedragsproblematiek op hbo- en mbo-niveau voor meerdere groepen, maar ook 
cursussen in Triple-C. Triple-C is een behandelmodel waarbij niet gefocust wordt op het controleren en 
beheersen van probleemgedrag. In plaats daarvan is het doel: herstel van het gewone leven. Begeleiders 
werken samen met cliënten en verwanten aan een zinvol dagprogramma met daarin aandacht voor de 
gebieden: zelfzorg, wonen, werk/scholing en vrije tijd. Een andere methodiek die veel wordt gebruikt is 
LACCS, waarbij zowel basistrainingen als opfriscursussen worden aangeboden. LACCS is gebaseerd op 
ontwikkelingsdenken en staat voor Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en 
Stimulerende tijdsbesteding. De LACCS-visie neemt met zich mee dat je breed kijkt naar wat iemand 
nodig heeft om een goed en betekenisvol leven te hebben. 
 
De training Omgaan met Agressie is een andere belangrijke training. Deze is in 2015 met name op 
teamniveau herhaald, in totaal 25 keer. Vanwege het belang dat De Zijlen hecht aan maatschappelijke 
participatie van cliënten zijn er meerdere trainingen voor teams verzorgd op dit terrein. 
Andere trainingen die zijn gehouden in 2015 zijn: autisme verdieping, ergonomisch werken, gebarentaal 
op maat, omgaan met LVB-cliënten met psychiatrische problematiek en zorg voor de ouder wordende 
cliënt. 
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In 2015 is er een overgang geweest naar een nieuwe versie van Plancare dossier, het elektronisch 
cliëntendossier. Dit heeft ertoe geleid dat alle begeleiders zijn getraind in Plancare dossier. 
 
De Zijlen biedt graag een plek aan stagiaires. Beginnende beroepsbeoefenaren, midden in hun 
leerproces, zijn onze toekomstige medewerkers. In 2015 hebben er in totaal 96 stagiaires stage gelopen 
binnen De Zijlen. 
 
In 2013 is De Zijlen gestart met deelname aan het action learning & research programma van Nijenrode 
'Touching the Community Soul'. Elk jaar neemt een groep van ongeveer 6 medewerkers deel. In dit 
programma wordt samen met de leden onderzocht op welke wijze werkelijk vernieuwende veranderingen 
tot stand komen. De Theory U van Otto Scharmer, die hierin behandeld en beoefend wordt, wordt ook als 
instrument in Regie op Locatie gebruikt. 
 
Ondersteunende instrumenten en systemen 
Het HRM-beleid staat in nauwe verbinding met de organisatieontwikkeling van De Zijlen. Daarbij 
gebruiken we de competenties van medewerkers. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen op 
verschillende niveaus te liggen. Dit betekent ook dat informatie beschikbaar moet zijn voor meerdere 
niveaus, waaronder teams. In dat kader is in 2015 een BI-tool (Business Intelligence tool) ontwikkeld, die 
toegankelijk is voor medewerkers en informatie geeft om te kunnen sturen. De Zijlen vindt het belangrijk 
dat medewerkers en teams in staat worden gesteld om, binnen de kaders, eigen keuzes te maken. De 
locatiehoofden hebben daarbij een coachende en faciliterende rol. 
 
Een zelfde ontwikkeling is ook te zien in het opstellen van jaarplannen. Voorheen werden er 
tweejarenplannen opgesteld door leidinggevenden. In 2015 is de Betekeniskaart ontwikkeld en 
uitgeprobeerd binnen teams. De Betekeniskaart is een instrument dat binnen De Zijlen wordt gebruikt om 
de doelen van De Zijlen (op verschillende niveaus, zoals team-, afdeling- en organisatieniveau) weer te 
geven in een aantal aandachtsgebieden. Hierdoor ontstaat een samenhangend overzicht van de doelen. 
Met behulp van het continu verbeterplan worden de doelen uitgewerkt in concrete acties, met een 
eigenaar, die in gang gezet en gezamenlijk opgevolgd kunnen worden. 
 
De Zijlen vindt het belangrijk dat ondersteunende werkprocessen zo eenvoudig mogelijk worden ingericht. 
Het digitaliseren van werkprocessen helpt daarbij. In 2015 is de verslaglegging van de jaargesprekken 
gedigitaliseerd. Dit leverde in 2015 op dat 72% van de jaargesprekken zijn afgerond met een (digitaal) 
verslag. Dit is een grote stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
In 2016 zal er een vervolg worden gemaakt van het digitaliseren van de HRM-processen, o.a. bij mutaties 
en indiensttredingen. Uiteindelijk zal elke medewerker in staat zijn om het eigen dossier te beheren. 
 
De Zijlen heeft in 2015 besloten het roosterpakket Square te vervangen door een roosterpakket dat meer 
mogelijkheden biedt. De wensen van teams zijn hierbij richtinggevend geweest. Aan het besluit te kiezen 
voor het roosterpakket Aysist is een lang traject voorafgegaan, met gedegen onderzoek naar 
verschillende roosterpakketten en de werking van Aysist. De verwachting is dat het nieuwe roosterpakket 
medewerkers en leidinggevenden beter ondersteunt en informeert.  
 
In 2015 is veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het cliëntplan en Plancare als basis voor 
de registratie van cliëntgegevens en zorg. Het administratieve proces is verbeterd: werkprocessen zijn 
verhelderd en beter afgestemd. Plancare 2 is inmiddels geïmplementeerd. In het voorjaar van 2015 heeft 
een klankbordgroep aanbevelingen gedaan rond het cliëntplan en dossier. In november is een werkgroep 
gestart met het uitwerken van deze aanbevelingen. Gestreefd wordt naar een compact format voor het 
cliëntplan dat aansluit bij onze visie en recht doet aan zeggenschap van de cliënt en zijn regie op eigen 
leven. Tegelijk willen we dat de methodiek helpt bij het voldoen aan interne en externe criteria voor 
kwaliteit, verantwoording en registratie. Aan de aanbevelingen op het gebied van de inhoud van het plan, 
het systeem/de techniek, en vaardigheid/scholing wordt een vervolg gegeven. 
 
In het voorjaar van 2015 vond de operatie naar Werkplek Online plaats; een migratie naar Windows 7 en 
Office 2013. Alle medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld een informatiebijeenkomst bij te wonen. 
Daarnaast is na de migratie een e-learningprogramma beschikbaar. De migratie is heel goed verlopen, 
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mensen van ICT waren op locaties aanwezig of goed bereikbaar waardoor eventuele storingen of 
onduidelijkheden snel konden worden opgelost. 
 
Werkkostenregeling  
In 2015 is op basis van de werkkostenregeling een nieuwe regeling voor medewerkers afgesproken. 
Voorheen kende De Zijlen een fietsenplan (in 2015 66 deelnemers) en een fitnessregeling (in 2015 111 
deelnemers). Vanaf 1 januari 2016 wordt het fietsenplan en de regeling voor bedrijfsfitness vervangen 
door de werkkostenregeling (WKR-budgetregeling). In deze regeling kunnen medewerkers 
belastingvoordeel halen uit de aankoop van een fiets, de aanschaf van een pc, laptop, tablet of 
smartphone en het lidmaatschap van sporten. 
 
Verzuim 
De Zijlen streeft naar het bieden van een gezonde werkplek aan medewerkers. Verzuimbeleid, waarbij 
zoveel mogelijk wordt ingezet op de optimale inzet van medewerkers, is daarin een belangrijk onderdeel. 
In 2015 was het verzuimcijfer van De Zijlen afgerond 5 %, een stijging van 0,4% t.o.v. 2014 en een half 
procent lager dan het landelijke gemiddelde. Een toename van het langdurige verzuim is vooral de 
oorzaak van deze stijging. De verzuimredenen liggen vooral op het terrein van de fysieke en psychische 
belastbaarheid.  
Elke locatie en afdeling stelt jaarlijks zelf een streefcijfer voor verzuim op. Voor De Zijlen als geheel geldt 
een streefcijfer van 4,7 %. Net als in 2015 zullen in 2016 leidinggevenden, samen met P&O-advies en 
bedrijfsartsen, afspraken maken om het verzuim te laten dalen.  
 
Medewerkertevredenheid 

Medewerkertevredenheid, bevlogenheid en het benutten van elkaars talenten is van groot belang voor de 
zorg en ondersteuning aan cliënten. De Zijlen gebruikt sinds een aantal jaren de Quick scan waarmee 
medewerkers hun tevredenheid kunnen onderzoeken. De Quick scan is gebaseerd op de ‘Zeven bronnen 
van arbeidsvreugde’ van Kouwenhoven. Het instrument slaagt er goed in inzage te geven in de 
medewerkertevredenheid, zodat de betrokkenen dit met elkaar kunnen bespreken. Ieder team doet elke 
twee jaar de Quick scan, bespreekt met elkaar de uitkomsten en maakt verbeterafspraken.  
 
In 2015 is de vragenlijst bij 23 teams afgenomen. Gemiddeld komt de medewerkerstevredenheid uit op 
een 7,45 (op een 10-puntschaal). Dit cijfer is vergelijkbaar met dat van 2014. 
 
Ook in het format voor het jaargesprek zijn de zeven bronnen van arbeidsvreugde opgenomen. Dit zorgt 
ervoor dat minimaal jaarlijks stil gestaan wordt bij de arbeidsvreugde die de medewerker ervaart, en dat 
de medewerker hierover het gesprek voert met zijn of haar leidinggevende.  
 
Vertrouwenspersoon voor medewerkers  

De vertrouwenspersoon voor medewerkers heeft een onafhankelijke functie binnen De Zijlen op basis van 
zijn/haar beroepsgeheim. De Zijlen kent een interne en een externe vertrouwenspersoon.  
Medewerkers kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon wanneer ze tegen conflicten in de 
werksituatie aanlopen of vragen of onduidelijkheden hebben over gewenste of ongewenste gedragingen 
in het kader van integer handelen, of geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen.  
 
De interne vertrouwenspersoon is in 2015 door 21 verschillende personen geraadpleegd. De externe 
vertrouwenspersoon werd door 7 medewerkers benaderd. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een 
stijging (van 16 naar 28). Er is een toename van raadplegingen te zien rondom agressie en geweld van 
cliënten. De stijging van het aantal raadplegingen over hiërarchie en communicatie is met name terug te 
voeren naar één casus. 
 
De Zijlen is, samen met andere VG-aanbieders, lid van een gezamenlijke klachtencommissie voor 
medewerkers. In 2015 zijn er geen klachten van medewerkers van De Zijlen ingediend bij de commissie. 
Deze klachtencommissie heeft in 2015 gesprekken gevoerd met de ondernemingsraden, bestuurders en 
vertrouwenspersonen over het geringe aantal klachten. De klachtencommissie beveelt aan om 
medewerkers te blijven attenderen op de mogelijkheden van de klachtenprocedure en positief kritisch 
open te staan voor signalen van medewerkers. De Zijlen kan zich in deze aanbeveling vinden.  
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Sociaal plan en herplaatsing 

De Zijlen heeft in 2015 het bestaande sociaal plan verlengd met één jaar, dus voor de periode 2016. We 
hebben te maken met veranderende omstandigheden, gezien de hervorming van de langdurige zorg. Het 
tijdig hierop inspelen en het organiseren van een sociaal vangnet als dat nodig is zijn belangrijke 
onderdelen. We willen zorgvuldig omgaan met de belangen van medewerkers, en een sociaal plan werkt 
daarin ondersteunend. Er is ook een halfjaarlijks overleg met vakbonden en een vertegenwoordiging van 
de OR. Dit is nuttig om veranderende omstandigheden tijdig met elkaar te bespreken en de communicatie 
tussen vakbonden en De Zijlen verloopt goed. 
 
In 2015 zijn er in totaal 20 ambulante medewerkers herplaatst, vooral intern als gevolg van het 
verminderen van de vraag naar zorg door de gemeenten. De afgelopen periode heeft De Zijlen vacatures 
voornamelijk ingevuld met contracten voor bepaalde tijd. Vanwege de hervormingen in de langdurige 
zorg, en met name in de Wmo en Jeugdwet, moesten we er rekening mee houden dat er minder werk zou 
komen voor medewerkers. Om voldoende ruimte voor de huidige medewerkers te houden was het 
aangaan van tijdelijke contracten nodig. Nu we steeds meer zicht hebben op vraag en aanbod, kunnen we  
de vacatures weer voor onbepaalde tijd te stellen met ingang van 2016. Dit biedt meer continuïteit, 
verbinding en groeimogelijkheden voor medewerkers. 
 
6. Bedrijfsvoering 
 
6.1 Inkoop zorg 
Wet langdurige zorg (Wlz) 

Het zorginkoopbeleid voor 2015 is qua opzet vergelijkbaar aan dat van 2014. Op de tarieven van de 
Nederlandse Zorgautoriteit past het zorgkantoor eerst een korting van 6% voor de intramurale zorg toe, 
waardoor het basispercentage op 94% komt. Door te voldoen aan een aantal voorwaarden die het 
zorgkantoor stelt, heeft De Zijlen 2,76 % van de korting op het gegunde tarief ongedaan gemaakt. 
Voorwaarden hebben te maken met kwaliteit, eigen regie en zorgplan, implementeren van best 
practices/innovatie en samenwerkingsproject m.b.t. een integrale benadering. De gunningsbeslissing is 
vastgesteld op 96,76 %. 
 
Een risico in 2015 is de mate waarin de door het zorgkantoor gegunde productie (voorschot volume) 
aansluit bij de productie die De Zijlen levert op basis van de cliënten die door de organisatie ondersteund 
worden. De Zijlen heeft conform inkoopbeleid eind oktober 2015 een herschikkingsafspraak gemaakt. Op 
basis van de herschikking en definitieve uitkomsten 2015 is er sprake van een lichte overproductie van 
0,18%. 
 
De ZZP-mix is verder verzwaard door de stijging van ZZP’s 7 en 8. Anticiperend op de wijzigingen in de 
zorg naar het domein Wmo en Jeugdwet is de productie extramurale zorg in uren en dagdelen 
afgenomen. 
 
In 2015 heeft het zorgkantoor geen materiële controles uitgevoerd bij De Zijlen. Vooruitblik naar de 
gevoerde zorginkoopprocedure van Menzis voor 2016 heeft de dialoog met de zorgaanbieder en het 
bieden van ruimte voor regionaal maatwerk een prominente plek in de inkoop. Het zorgkantoor vraagt een 
zelfanalyse op de thema’s basiszorg, passende zorg en samenwerking in de zorg. Op basis van de 
zelfanalyse heeft De Zijlen ontwikkelplannen ingediend op het gebied van Regie op Locatie, Triple-C, 
LACCS en Onderwijs voor iedereen (Brede school Nuis). De plannen zijn allemaal gehonoreerd, waardoor 
De Zijlen het maximale te behalen tarief van 96,5% voor 2016 heeft gegund gekregen. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de gemeenten in Noord-Midden Drenthe hebben voor 
2015 continuïteitscontracten afgesloten met de huidige zorgaanbieders, zodat zij doorgaan met hun 
activiteiten voor een lager tarief. Voor de Wmo-diensten ligt het tarief 15% (Drenthe) tot 17,8% 
(Groningen) lager dan de eerdere tarieven. Op een dergelijke korting is door De Zijlen de afgelopen jaren 
geanticipeerd en deze korting is goed opgevangen. 
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Voor 2016 zijn nieuwe Wmo-contracten afgesloten met geheel nieuwe contractvoorwaarden en 
verschillende looptijden. De Groninger gemeenten kopen niet meer gezamenlijk in, met uitzondering van 
Beschermd Wonen en de Jeugdzorg. Men heeft clusters van gemeenten gevormd en koopt per cluster via 
ook weer verschillende aanbestedingsprocedures in. Dit betekent diversiteit in beleid, inkoopvoorwaarden, 
contractering, tarieven en registratie en administratie. Uitkomsten zijn:  

- Met de gemeenten Groningen/Ten Boer, Hoogezand Sappemeer/Slochteren/Menterwolde en 
Leek/Marum/Grootegast/Zuidhorn zijn contracten afgesloten voor de maatwerkvoorziening. Het 
betreft hier zowel de begeleiding individueel als de begeleiding groep. 

- In de stad Groningen levert De Zijlen vijf medewerkers om deel te nemen aan vijf van de elf wij(k)-
teams. We doen dit in de wijken Beijum, Lewenborg, De Hoogte, Vinkhuizen en Hoogkerk. De 
gemeente betaalt ons voor de inzet van deze medewerkers in de teams. 

- Met Hoogezand Sappemeer wordt het gesprek gevoerd over deelname van een medewerker van 
De Zijlen aan het sociale team.  

- De Zijlen heeft helaas een zeer klein contract met de Ommelander gemeenten (Appingedam, 
Delfzijl, Winsum, Bedum, Eemsmond, De Marne, Loppersum, Oldambt, Vlagtwedde, Stadskanaal, 
Veendam en Pekela). Voor individuele begeleiding en een deel werk & dagbesteding is niet aan 
De Zijlen gegund. Dit gaat om ruim 60 cliënten en ca. 10 fte formatie (20 medewerkers) waarvoor 
de zorg in het eerste half jaar van 2016 afgebouwd moet worden. De betrokken medewerkers 
kunnen worden herplaatst binnen De Zijlen. 

 
Jeugdwet en Beschermd wonen 

Twee andere financieringsstromen waar De Zijlen mee te maken heeft, zijn de Jeugdwet en Beschermd 
wonen. Bij deze groepen gaat het om een relatief kleine groep cliënten, en De Zijlen is een kleine speler in 
deze markten. De gemeenten hebben ervoor gekozen om de Jeugdzorg op provinciaal niveau in te kopen 
via het RIGG en beschermd wonen via Wmo- centrumgemeente Groningen. Voor 2015 zijn 
continuïteitsarrangementen afgesloten met een korting van 10% tot 15% op de tarieven zorgkantoor. 
 
Voor 2016 hebben de gemeenten ervoor gekozen om te werken met ketenverantwoordelijken. Naast de 
gunning van verschillende vormen van Jeugdhulp als onderaannemer, is De Zijlen betrokken bij de 
volgende transformatieopdrachten:  

- Gezamenlijke screening van de intensieve zorg, integrale triage en aandacht voor 
terugkeer/uitstroom met ‘beddenreductie’ als resultaat.  

- Overgang van 18- naar 18+ 
 
Een werkwijze van De Zijlen zelf die bijdraagt aan de inhoudelijke transitie van de jeugdhulp is de inzet 
van de netwerkkaart. De netwerkkaart wordt met de cliënt (en eventueel de vertegenwoordiger) ingevuld, 
waardoor het netwerk meer wordt benut. Een ander voorbeeld van transformatie is het op cliëntniveau 
kijken naar mogelijkheden voor verminderen van (formele) inzet. Door deze innovaties in de werkwijzen 
wordt de inbedding in en participatie aan de samenleving van de cliënt zoveel mogelijk in stand gehouden 
en/of bevorderd. Daarnaast zijn bevordering van de eigen regie en vermindering van de zorgkosten 
belangrijke voordelen van deze innovaties. 
 
6.2 Bouw en financiering 
De Zijlen blijft haar locaties vernieuwen, zoals beschreven in het strategisch vastgoedbeleid dat in 2015 is 
bijgesteld en besproken met stakeholders. Deze forse ontwikkelopgave heeft de afgelopen jaren voor 
mooie resultaten gezorgd. De Zijlen toetst haar handelen op dit terrein jaarlijks met behulp van 
meerjarenprognoses, businesscases en bedrijfswaardeberekeningen.  
 
Ook in 2015 is er veel gebeurd in de ontwikkeling, start en oplevering van locaties: 

- Middelstum: De locatie Hamsterborg is op 17 april 2015 officieel geopend. Cliënten zijn in 
december 2014 verhuisd naar hun nieuwe onderkomen. De verbouw van locatie Fraamborg loopt 
door de aardbevingsproblematiek vertraging op. 

- Sappemeer: In januari 2015 is het besluit is genomen om voor De Vennen niet nieuw te bouwen 
in Veendam. Hiervan is B&W op de hoogte gesteld. Voor De Vennen wordt nu in Sappemeer 
onderzocht welke mogelijkheden er liggen. Bovendien wordt voor de middellange termijn 
vervangende tijdelijke huisvesting in gebruik genomen aan de Touwslager (2e kwartaal 2016), 
waardoor de jongeren al snel uit hun onderkomen in Muntendam kunnen verhuizen. 
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- Tolbert: De nieuwbouw van Sintmaheerdt verloopt volgens planning en binnen de beschikbare 
financiële middelen. Op 12 april 2014 zijn van fase 1 de nieuwe zorglocaties in het Sintmapark, 
Hooizolder en Hanenbalk, officieel geopend en vond het startschot plaats van de bouw van de 
marktwoningen fase 1. Op 19 januari 2015 is de zorglocatie Hooizolder 62 opgeleverd en op 14 
april 2015 zijn 24 bewoners verhuisd. De marktwoningen die Van Wijnen in het Sintmapark 
realiseert in fase 1 zijn grotendeels gerealiseerd en verkocht. Op basis van de verkopen start rond 
juni 2016 de bouw van marktwoningen in fase 2. Er wordt gewerkt aan fase 3 en 4 van de 
herontwikkeling van de wijk Sintmapark. Dit gaat vooral over de inrichting van de wijk(en), het 
aantal marktwoningen en de plaats van de zorgwoningen. Hiervoor dient het gemeentelijke 
bestemmingsplan nog aangepast te worden. 

- Onstwedde: er is een businesscase opgesteld voor de nieuwbouw van Woldstee. Deze locatie 
wordt in eigendom gebouwd. De raad van toezicht heeft ingestemd met realisatie. In het 2e 
kwartaal 2016 zal worden gestart met de bouw voor 24 plaatsen. 

 
Voor een aantal woonlocaties verkent De Zijlen op dit moment de mogelijkheden voor ver- of nieuwbouw 
in eigendom of huur: 

- Grevingaheerd in Groningen, 24 plaatsen verblijf Innersdijk 
- Tolbertervaart in Tolbert, een very intensive care-unit voor 18 plaatsen + 3 crisisplaatsen 
- diverse locaties dagbesteding. 

 
De Zijlen heeft een goede liquide positie en heeft voor investeringen een financieringsovereenkomst 
afgesloten met de Rabobank voor 18,7 miljoen euro. 
 
De raad van toezicht is in het verslagjaar regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied 
van bouw en financiering en ontvangt jaarlijks een uitgebreide treasuryrapportage. De Zijlen maakt voor 
financiering geen gebruik van derivaten. 
 
6.3 Toekomstparagraaf 
Vermaatschappelijking van zorg 
Sinds een tiental jaren vindt een verschuiving plaats van instellinggerichte en aanbodgerichte zorg naar 
zorg die maatschappelijk is ingebed en beter inspeelt op de vraag van mensen met een verstandelijke 
beperking. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van kleinschalig wonen en het bieden van werk en 
dagbesteding in samenwerking met bedrijven. Het betreft hier per 1 januari 2015 de overgang van een 
deel van de Awbz-zorg naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet. Daarnaast sluit 
de overgang van Awbz naar Wlz (Wet langdurige zorg) op deze verschuiving aan. De Wlz is nu een 
voorziening die alleen gebruikt wordt voor langdurige, onverzekerbare zorg. Hierin verwachten we voor de 
toekomst een toename van het scheiden van wonen en zorg. 
 
De Wet langdurige zorg kent vier leveringsvormen: 

1. Persoonsgebonden budget (PGB): de zorg wordt zelf ingekocht en betaald uit een vastgesteld 
bedrag; 

2. Zorg in Natura: opname in een instelling (ZZP). 
3. Zorg in Natura - Volledig Pakket Thuis (VPT): alle zorg die een cliënt in een instelling zou 

ontvangen, wordt thuis geleverd; 
4. Zorg in Natura - Modulair Pakket Thuis (MPT): in overleg met het zorgkantoor wordt zorg thuis 

geleverd. 
 

Consequenties en kansen 
De veranderingen in de langdurige zorg, in combinatie met de vermaatschappelijking van zorg, hebben 
consequenties voor mensen met een beperking. Gemeenten hebben een duidelijke regierol in het bieden 
van (voorliggende) voorzieningen voor hun burgers met een beperking. Hierbij doen ze in eerste instantie 
een beroep op zelfredzaamheid, eigen middelen, mantelzorg en welzijnswerk. Alleen zorg en 
ondersteuning die hiervoor te complex of specialistisch is, wordt ingekocht bij zorgorganisaties zoals  
De Zijlen. 
 
De veranderingen in de zorg en de financiering hiervan, bieden kansen voor cliënten om een steviger 
positie in de maatschappij te krijgen. De visie en manier van werken van De Zijlen sluiten hierbij aan, 
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waardoor medewerkers hierbij een actieve rol kunnen spelen. De Zijlen heeft jarenlange ervaring met het 
ondersteunen van cliënten bij het zoeken naar een eigen plek in de samenleving. We werken hierbij veel 
samen met andere partijen zoals gemeenten, bedrijven, welzijnsorganisaties en andere zorgaanbieders. 
Zowel in de huisvesting als in de begeleidingsstijl richt De Zijlen zich op eigen regie, partnerschap en 
maatschappelijke participatie.  
 
Echter, de hervormingen in de langdurige zorg en de bijbehorende bezuinigingen kunnen ook minder 
positieve gevolgen hebben voor de cliënten en medewerkers van De Zijlen. De contractteerruimte is krap, 
volumegroei is nauwelijks mogelijk maar er is wel sprake van zorgverzwaring. Ook loopt het volume van 
zorgverlening terug door de overheveling van taken naar gemeenten, inclusief een bezuiniging op de 
bijbehorende budgetten. We hebben tevens de komende jaren te maken met een korting op de tarieven. 
De Zijlen past hierop haar werkwijzen in de zorg en ondersteuning en de bedrijfsvoering/organisatie aan. 
Een voorbeeld hiervan is het terugbrengen van niet-cliënt gebonden tijd in de ambulante dienstverlening. 
De hervormingen in de langdurige zorg vragen om een andere manier van kijken en doen. Hierover zijn 
medewerkers, cliënten en ouders steeds in gesprek met elkaar. Samen zoekt men naar oplossingen die 
passen bij onze missie ‘Betekenis boven beperking’. We investeren ook daarom veel in vakkennis, kunde 
en (team)samenwerking. 
 
7.  Financieel beleid 
 
Beleid en risico’s 

Het financiële beleid van De Zijlen is erop gericht om het vermogen op een verantwoord peil te houden, 
waarbij het doel is zorg te dragen voor een solide basis voor financiële en bedrijfsmatige continuïteit. Op 
grond hiervan wordt gestreefd naar een minimaal eigen vermogen van circa 25% van de 
bedrijfsopbrengsten. Het vermogen van De Zijlen dient onder meer als buffer voor het opvangen van 
financiële tegenslagen. De bestemmingsreserves hierbinnen zijn een buffer voor eenmalige hogere 
uitgaven en meerjarige egalisatie.  
 
De belangrijkste risico’s/aandachtspunten voor De Zijlen op dit moment zijn: 

- beheersing nieuwbouwprojecten 
- waardering vastgoed 
- invoeren van scheiden wonen en zorg 
- hervorming langdurige zorg, overhevelingen naar de Wmo 
- contracteerruimte en eventuele overheidsbezuinigingen 2017. 

 
Planning- en controlcyclus 

De planning- en controlcyclus is de laatste jaren steeds vormgegeven in de plan-do-check-act-cyclus. Het 
is een gestructureerd en cyclisch proces van plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Op deze 
manier werkt de organisatie systematisch aan kwaliteitsverbetering. Wel zien we dat we langzaam 
toewerken naar een kortere cyclus, namelijk act-reflect. Binnen het primair proces is dit een effectievere 
cyclus. 
 
Startpunt van een cyclus zijn de jaarlijkse kaderbrief en de strategische schets van De Zijlen. De 
strategische schets wordt uitgewerkt in plannen per woonzorgcirkel en locatie, sector en afdeling. 
Evaluatie en bijstelling van de plannen vindt plaats aan de hand van periodieke voortgangsrapportages in 
het voorjaar en najaar. Naar aanleiding van de gesprekken over de voortgangsrapportage kunnen 
plannen worden bijgestuurd en wordt actie ondernomen wanneer veranderende omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Zo wordt zo goed mogelijk geanticipeerd op veranderingen en/of eventuele risico’s. 
In de begroting(en) en de jaarrekening wordt de financiële kant van de plannen uitgewerkt en 
verantwoord. De managementinformatie en voortgangsrapportages zijn inzichtelijk via de BI-tool. De 
managementinformatie wordt periodiek besproken op de afwijkingen ten aanzien van de begroting, 
kaderbrief en jaarplan in het werkoverleg tussen medewerkers, teams en leidinggevenden. Naar 
aanleiding hiervan vinden zo nodig bijsturing en/of mutaties plaats. 
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Niet-financiële indicatoren 

Informatie over de ontwikkeling van relevante niet-financiële indicatoren uit de managementinformatie die 
niet elders vermeld is in dit jaarverslag, is opgenomen in de vragenlijsten van het digitale aanleverportaal 
DigiMV. 
 
Accountant en administratieve organisatie/interne c ontrole (AO/IC) 

Het interne administratieve prestatiesturings-, risicobeheersings- en controlesysteem van De Zijlen is 
beoordeeld door de externe accountant EY. Deze heeft vastgesteld dat de ontwikkeling van de interne 
bedrijfsvoering in de pas loopt met de veranderende interne en externe eisen die worden gesteld. Binnen 
De Zijlen stelt een interne controlefunctionaris jaarlijks (op basis van een controleprogramma, via 
deelwaarnemingen) vast of de organisatie conform interne en externe richtlijnen werkt. Eén van de 
belangrijkste externe richtlijnen voor De Zijlen is de regeling AO/IC rond de Wlz productieregistratie en  
-verantwoording. Daarnaast kennen we de regelingen en de strekking ervan met betrekking tot registratie- 
en verantwoording van Wmo en Jeugdwet met bijbehorende addenda.  Bij dit laatste speelt vooral de 
landelijke problematiek van het transitiejaar waarbij tussen gemeenten, accountant en zorgaanbieder 
afgestemd wordt over de controle en te leveren verklaringen en assurance rapportage. 
 
Exploitatieresultaat 
Het definitieve resultaat 2015 bedraagt € 1,8 mln. We verwachtten op basis van de laatste prognose een 
resultaat van € 1,7 mln. tot € 2,2 mln. (te middelen op ca. € 2 mln.). 
 
a. Ten opzichte van de prognose 2015 is het voorspelde resultaat ca. € 0,3 mln. lager. Het verschil met 

de prognose is hoofdzakelijk te verklaren door hogere opbrengsten van € 1,0 mln. en hogere lasten 
van € 1,3 mln. 

 
De belangrijkste meeropbrengsten in zorg Wlz, Wmo en Jeugdwet (€ 0,9 mln.) betreffen het effect van 
de nacalculatie met de nacalculatorische kapitaallasten, definitieve prijzen, volumes en de 
beoordeling van de gemeentelijke Wmo-budgetfinancieringscontracten en het effect van toename van 
het aantal ZZP-VG6 met behandeling. Bij de overige opbrengsten zien we een kleine meeropbrengst 
op de overige zorgprestaties en de overige opbrengsten (€ 0,1 mln.). 
 
Bij de hogere lasten van € 1,3 mln. zijn de belangrijkste verschillen de hogere personele kosten (€ 0,4 
mln.) door eenmalige uitkering cao en hogere andere personele kosten, hogere afschrijvingen op 
immateriële en materiële activa (€ 0,2 mln.), de hogere overige bedrijfskosten (€ 0,3 mln.), hogere 
dotaties aan voorzieningen (€  0,5 mln.) en lagere financiële baten en lasten (€  0,1 mln.). 
 
In de resultaatbestemming 2015 is een bedrag van € 1,4 mln. toegevoegd aan de 
bestemmingsfondsen en € 1,3 mln. onttrokken en € 1,7 mln. toegevoegd aan bestemmingsreserves. 

 
b. Ten opzichte van de begroting 2015 is er een beter resultaat behaald. Dit hogere resultaat wordt 

vooral veroorzaakt door hogere opbrengsten € 0,7 mln. en lagere kosten van € 1,2 mln. 
 

Opbrengsten 
De hogere opbrengsten van € 0,7 mln. worden vooral veroorzaakt door een toename van zorgzwaarte 
in de zzp-mix en een toename van het aantal zzp’s met dagbesteding en behandeling (VG6) in totaal 
€ 1,0 mln. De opbrengsten voor huisvesting (NHC/nacalculatie) zijn lager dan begroot door de sterk 
lager vastgestelde rentevergoeding (vooral inflatievergoeding eigen vermogen) € 0,3 mln. 
 
Kosten 
De lagere kosten van € 1,2 mln. worden vooral veroorzaakt door de personele kosten. De kosten in 
loondienst zijn lager uitgevallen vanwege een lagere inzet en het uitblijven van een nieuwe cao 
(achteraf verwerkt alleen een eenmalig uitkering van 0,6%) samen ca. € 0,5 mln. Daarnaast bij de 
‘kosten niet in loondienst’ een onderschrijding op de projectgelden ROL, Triple-C en LACCS, 
Plancaredossier 2 en kosten sociaal plan samen € 0,5 mln. en bij de andere personele kosten lagere 
uitgaven voor opleidingen € 0,3 mln. Ook bij de financieringslasten en betekenisgelden is minder 
uitgegeven dan begroot respectievelijk € 0,2 mln. en € 0,4 mln. De overige bedrijfskosten en de 
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afschrijvingskosten op immateriële en materiele activa waren hoger met respectievelijk € 0,5 mln. en € 
0,2 mln. 

 
Kengetallen 

 (Bedragen x 1.000 euro)

Omschrijving 2015 2014 2013
Eigen vermogen 21.614 19.849 17.026
Totaal opbrengsten 61.512 61.261 61.813
Solvabiliteit o.b.v. totale opbrengsten 35,1% 32,4% 27,5%

Eigen vermogen 21.614 19.849 17.026
Totaal vermogen 54.826 52.972 51.602
Solvabiliteit o.b.v. balansverhouding 39,4% 37,5% 33,0%

Totaal opbrengsten 61.512 61.261 61.813
Totaal lasten 59.747 58.438 57.874
Resultaat 1.765 2.823 3.939
Rentabiliteit (resultaatratio) 2,9% 4,6% 6,4%

Vlottende activa 17.183 13.806 14.793
Vlottende passiva 8.909 8.044 8.658
Liquiditeit 1,9 1,7 1,7   
 
Balans 2015 

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2015 ca. € 21,6 mln. Hiervan is ca. € 6,2 mln. ondergebracht in 
zogenaamde bestemmingsreserves, waarvan de toekomstige besteding na overleg in de organisatie door 
de bestuurder is bepaald. Het beleid blijft erop gericht om het eigen vermogen op een verantwoord peil te 
houden. Het doel is zorgen voor een solide basis voor financiële en bedrijfsmatige continuïteit. In 2015 is 
op basis van externe factoren en intern treasurybeleid besloten dat De Zijlen een minimaal eigen 
vermogen nastreeft van 25% van de totale bedrijfsopbrengsten van het verslagjaar. Dit zogenaamde 
weerstandsvermogen is ultimo 2015 ca. € 15,4 mln. en is opgenomen in het bestemmingsfonds. Het 
vermogen is bedoeld als buffer voor het opvangen van financiële tegenslagen en om te voldoen aan de 
voorwaarden van de financiers die zorgaanbieders beoordelen. 
 
De bestemmingsreserves binnen het eigen vermogen zijn een buffer voor eenmalige hogere uitgaven en 
meerjarige egalisatie.  
 
Door het positieve resultaat van 2015 van ca. € 1,8 mln. heeft het weerstandsvermogen kunnen groeien 
van 22,8% naar de afgesproken 25% (vrij eigen vermogen zonder bestemmingsreserves). Het totale 
weerstandsvermogen is gestegen van 32,4% naar 35,1%. 
De balanssolvabiliteit is gestegen van 37,5% naar 39,4%.  
De resultaatratio (resultaat / totale opbrengsten) is gedaald van 4,6% naar 2,9% positief, dit is nog ruim 
boven een benchmarknorm van 1,5%. 
De liquiditeit is met factor 1,9 goed en ten opzichte van 2014 met 0,2 gestegen. 
 
Het eigen vermogen, de liquiditeit en de managementtools zijn door accountant EY, zorgkantoor, 
Waarborgfonds voor de zorg en Rabobank als goed beoordeeld. 
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Stichting De Zijlen

8.1 JAARREKENING

8.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
ACTIVA € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 37.388.774 38.842.364
Financiële vaste activa 2 253.882 323.807
Totaal vaste activa 37.642.656 39.166.171

Vlottende activa
Voorraden 3 59.300 49.832
Vorderingen en overlopende activa 4 521.546 854.109
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 595.715 461.976
Liquide middelen 6 16.007.027 12.440.288
Totaal vlottende activa 17.183.588 13.806.205

Totaal activa 54.826.244 52.972.376

31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen
Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 6.198.924 5.880.079
Bestemmingsfondsen 15.375.472 13.929.226
Algemene en overige reserves 39.951 39.951
Totaal eigen vermogen 7 21.614.347 19.849.256

Voorzieningen 8 8.967.802 8.838.778

Langlopende schulden (nog voor meer dan 9 15.334.701 16.240.668
  een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)
Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 8.909.394 8.043.673

Totaal passiva 54.826.244 52.972.376
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8.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 12 61.013.319 60.854.888
 ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 13 201.311 147.763

Overige bedrijfsopbrengsten 14 297.299 258.370

Som der bedrijfsopbrengsten 61.511.929 61.261.021

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 39.755.185 39.145.046

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 3.456.806 3.026.073

Overige bedrijfskosten 17 15.909.542 15.627.319

Som der bedrijfslasten 59.121.533 57.798.438

BEDRIJFSRESULTAAT 2.390.396 3.462.583

Financiële baten en lasten 18 -625.305 -639.708

RESULTAAT BOEKJAAR 1.765.091 2.822.875

  
RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(-)onttrekking:
Bestemmingsfondsen 1.446.246 1.492.795
Bestemmingsreserves:
Uitbouw gespecialiseerde zorg en behandelfuncties 0 800.000
Informatiecommunicatietechnologie 0 500.000
Ontwikkelingen AWBZ/Wmo/Jeugdwet -136.150 200.000
Kwaliteit van zorg 388.395 -103.320
Vastgoed en duurzaamheid 66.600 -66.600

1.765.091 2.822.875
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8.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

2015 2014
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.390.396 3.462.583

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen materiële vaste activa 3.466.123 3.499.865
- afschrijvingen financiële vaste activa 12.799 18.511
- mutaties voorzieningen 129.024 68.089

3.607.946 3.586.465

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -9.468 11.271
- vorderingen 332.562 -475.576

-133.739 1.978.341

- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 865.720 -614.759
1.055.075 899.276

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.053.417 7.948.324

Ontvangen interest 47.305 59.027
Betaalde interest -672.610 -698.735

-625.305 -639.708

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.428.111 7.308.616

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen financiële vaste activa 0 0
Desinvesteringen financiële vaste activa 57.126 77.458
Investeringen materiële vaste activa -2.412.156 -6.189.686
Desinvesteringen materiële vaste activa 399.624 237.366

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.955.406 -5.874.862

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0
Aflossing langlopende schulden -905.967 -905.967

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -905.967 -905.967

Mutatie geldmiddelen 3.566.739 527.788

Saldo liquide middelen 31 december 16.007.027 12.440.288
Saldo liquide middelen 1 januari  12.440.288  11.912.500

Mutatie geldmiddelen 3.566.739 527.788

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 
respectievelijk -overschot
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

8.1.4.1 Algemeen

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. 

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden rechtspersonen

positief en het resultaat over 2014 € 8.909 positief. 

Grondslagen WNT

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

8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en pa ssiva

Activa en passiva
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Stichting De Zijlen stelt zich ten doel de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke 
beperking. We organiseren de zorg en diensten zo dat mensen met een verstandelijke beperking gestimuleerd 
en gefaciliteerd worden bij het regie voeren over het eigen leven, het vormgeven van partnerschap en het 
bevorderen van maatschappelijke participatie. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ 655, titel 9 BW2 en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Stichting Dierenweides Groningen te Groningen is een verbonden stichting die niet in de consolidatie is 
betrokken vanwege de te verwaarlozen betekenis op het geheel. De kernactiviteit van deze stichting is het 
exploiteren van kinderboerderijen. 
Stichting

Stichting De Zijlen is statutair gevestigd te Groningen en feitelijk gevestigd te Tolbert, op het adres 
Oldebertweg 65 te Tolbert.

Stichting Dierenweides Groningen is ultimo 2008 opgericht. De zeggenschap vloeit voort uit een personele 
unie. Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening 2014 bedraagt het eigen vermogen eind 2014 € 30.256.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
geamortiseerde kostprijs. 

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

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 



Stichting De Zijlen

8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

Materiële vaste activa

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en  
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

In de nieuwe bekostiging is het uitgangspunt voor de afschrijvingtermijn van de gebouwen 30 jaar. 
Gezien onze visie op wonen, behandeling en dagbesteding en het hiermee gerelateerde vrij nieuwe 
gebouwenbestand (en de gaande bouwprojecten) kiest De Zijlen voor een afschrijvingstermijn en 
economische gebruiksduur van 40 jaar. De basis voor de te verwachten economische gebruiksduur is 
gebaseerd op het strategisch zorg- en vastgoedbeleid.
Hierbij wordt gekeken naar technische levensduur, kwaliteit van de gebouwen in relatie tot kwaliteits-
eisen voor de desbetreffende zorg, de te verwachten vraagontwikkeling en alternatieve
aanwendbaarheid van de gebouwen.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
* bouwrente- en aanloopkosten (resp. 5% en 2,5% per jaar) | resp. 20 tot 40 jaar
* bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen( resp. 2,5% en 5% per jaar) | resp. 40 en 20 jaar
* machines en installaties (5% per jaar) | 20 jaar
* andere vaste bedrijfsmiddelen, waar onder instandhouding en inventaris (10% per jaar), vervoermiddelen
   en automatisering (20% per jaar) | resp. 10 en 5 jaar
* investeringen in huurobjecten worden naar gelang de duur van de huurovereenkomst afgeschreven, veelal 
  10 tot 15 jaar. 

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Financiële vaste activa
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De impairmenttoets geeft een positieve waarde aan van de contante waarde van de toekomstige kasstromen 
afgezet tegen het geïnvesteerde vermogen. De impairmenttoets is uitgevoerd op het laagste niveau van 
genererende kasstromen. De conclusie is derhalve dat per 31 december 2015 geen afwaardering van het 
vastgoed behoeft plaats te vinden. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het 
vast actief.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto 
kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is 
dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen 
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is 
gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te 
realiseren.

Voor de kosten van periodiek onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen 
onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden 
ten laste gebracht van deze voorziening.

De Zijlen heeft voor een nieuwe domoticaleverancier gekozen. Als gevolg hiervan zal de komende jaren de 
domotica worden vervangen. De reeds gedane investeringen worden versneld afgeschreven. De jaarlijkse 
inhaalafschrijving bedraagt € 318.000 over de jaren 2014 tot en met 2016.

De financiële vaste activa bestaan uit geactiveerde uitgaven ten behoeve van investeringen in materiele vaste 
activa en worden gewaardeerd tegen historische waarde, onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen.                                                                                                                                                   
Leningen u/g en vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel wordt een voorziening 
getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.



Stichting De Zijlen

8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening frictiekosten

Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase 

Voorziening uitgestelde beloningen

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn bedoeld voor toekomstige risico's op het gebied van amoveren vaste activa, 
verlieslatende contracten en risico's uit hoofde van bekostiging.

Schulden
Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

pagina 35

Voor de uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen 
over een aantal boekjaren. Aan de voorziening wordt gedoteerd op basis van het lange termijn 
onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht.

De van de NZA ontvangen vergoeding voor frictiekosten is toegevoegd aan de voorziening frictiekosten. De 
werkelijke frictiekosten worden op basis van de regeling frictiekosten ten laste van deze voorziening gebracht. 
Het voorlopig verwachte resultaat ultimo 2018 ligt tussen de 50.000 en 250.000 euro. Dit resultaat is 
voorzichtigheidshalve nog niet vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Tevens is dit bedrag niet als schuld 
opgenomen omdat er geen sprake van een terugbetalingsverplichting. 

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 
op grond van verwachte oninbaarheid. 

Met ingang van 2005 is als gevolg van gewijzigde jaarverslaggevingsvoorschriften een voorziening voor 
uitgestelde beloningen opgenomen. Uitgestelde beloningen zijn beloningen betaalbaar op termijn (langer dan 
één jaar). Verplichtingen uit hoofde van uitgestelde beloningen zijn in de jaarrekening opgenomen tegen de 
contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken over de tot en met de balansdatum verstreken 
dienstjaren, rekening houdend met de specifieke inhoud van de regeling.

De voorraden aanwezig binnen de zorg zijn zodanig van omvang dat ze zijn gewaardeerd op nihil. De 
voorraden binnen de facilitaire dienst zijn gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van 
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 
schulden af te wikkelen.

De voorziening is gevormd in verband met de opbouw van rechten uit hoofde van de regeling Persoonlijk 
Budget Levensfae (PBL) en voorziet in de toekomstige uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden.



Stichting De Zijlen te Tolbert

8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen
Stichting De Zijlen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Stichting De Zijlen. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
De Zijlen betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de 
helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2015
is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 95%. 
Stichting De Zijlen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort
bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 
Stichting De Zijlen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
in de jaarrekening verantwoord.

8.1.4.4 Grondslagen voor opstellen van kasstroomove rzicht

Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende
schulden aan kredietinstellingen die onder de kortlopende schulden worden gerubriceerd.
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

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. 

Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie AWBZ de Wet langdurige zorg en Jeugdwet in werking 
getreden en is de Wet maatschappelijke ondersteuning aangepast. Hierdoor is er van de toenmalige AWBZ en 
Zvw zorg overgeheveld van het zorgkantoor respectievelijk zorgverzekeraar naar gemeenten 
('decentralisatie').                                                                                                                                                              
Bij de langdurige zorg (Wlz) zijn de baten voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk 
te stellen middelen berekend aan de hand van de beleidsregels (NZa) voor bekostiging/subsidiëring. Door de 
invoering van de nieuwe beleidsregel 'Indexatie Wlz' komt de beleidsregel 'Indexatie AWBZ' te vervallen. 
Hiermee is per 1 januari 2015 de verwerkingssystematiek, verwerking van de inhaalindex over het huidige jaar 
in de tarieven van het komende jaar, gestopt. Als gevolg van de invoering van deze nieuwe beleidsregel is de 
inhaalindex 2014 verwerkt in het boekjaar 2014. De omzet welke verband houdt met deze na-indexering 2014 
is geschat op € 300.000.                                                                                                                                           
Als gevolg van de decentralisatie, het inkoopproces door gemeenten en het hiermee gepaard gaande lastige 
implementatietraject is er voor 2015 sprake van onzekerheden (productendefinities, tijdige beschikkingen en 
digitaal berichtenverkeer etc). Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft 
hierbij continuiteit van zorgverlening voorop gestaan. De baten die hiermee samenhangen en verwerkt zijn in 
de jaarrekening zijn naar beste weten geschat door de Raad van Bestuur. Gezien de aanbesteding van 22 
gemeenten in één keer, de aard van de drie overeenkomsten (collectief), het toegekende budget en de 
verantwoordingprotocollen voor Continuiteit AWBZ - Wmo (ZIN 18+) 2015, Continuiteit AWBZ - Wmo (ZIN 
18+) Beschermd Wonen en Overeenkomst Jeugdhulp Transformatie Jeugdzorg Groningen 2015 (RIGG)  
kennen de baten wellicht uit landelijke verrekening of bijvoorbeeld jaaropgaven aantal clienten (Wmo) nog 
enige onzekerheid. Dit kan eventueel leiden tot nagekomen effecten in volgend jaar. Gezien de gehanteerde 
methodieken, de verantwoording en de controle hierop verwacht De Zijlen geen significante 
naverrekeninsbedragen.                                                                                                                                    
De overige opbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde 
goederen en diensten.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Bouwrente 6.659 15.946
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 26.761.831 25.175.249
Machines en installaties 3.581.194 3.879.462
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 6.717.736 7.000.275
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 321.354 2.771.432

Totaal materiële vaste activa 37.388.774 38.842.364

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Boekwaarde per 1 januari 38.842.364 36.389.910
Bij: investeringen 2.412.157 6.189.686
Af: afschrijvingen -3.466.123 -3.499.865
Af: desinvesteringen -399.624 -237.366

Boekwaarde per 31 december 37.388.774 38.842.364

Aanschafwaarde 68.051.302 68.917.067
Cumulatieve afschrijvingen -30.662.528 -30.074.703
Boekwaarde per 31 december 37.388.774 38.842.364

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Aanloopkosten 99.634 112.433
Vordering compensatieregeling Nza 114.248 171.374
Lening u/g Stichting Adesse 40.000 40.000

Totaal financiële vaste activa 253.882 323.807

Het verloop van de aanloopkosten is als volgt: 2015 2014
€ €

Boekwaarde per 1 januari 112.433 151.276
Bij: investeringen 0 0
Af: Afschrijvingen -12.799 -18.511
Af: desinvestering aanschafwaarde 0 -40.655
Bij: desinvestering cumulatieve afschrijvingen 0 20.323

Boekwaarde per 31 december 99.634 112.433

Aanschafwaarde 1.037.702 1.037.702
Cumulatieve afschrijvingen -938.068 -925.269
Boekwaarde per 31 december 99.634 112.433

2015 2014
Vordering compensatieregeling Nza € €

Nominale vordering inzake spookgebouwen en leegstaande gebouwen ingediend bij de Nza 342.752 342.752
Af: verwerking compensatie IVA in rekenstaat 2012 -57.126 -57.126
Af: verwerking compensatie IVA in rekenstaat 2013 -57.126 -57.126
Af: verwerking compensatie IVA in rekenstaat 2014 -57.126 -57.126
Af: verwerking compensatie IVA in rekenstaat 2015 -57.126

Vordering inzake spookgebouwen en leegstaande gebouwen 114.248 171.374
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de 
WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 8.1.6.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2015 2014
Lening u/g Stichting Adesse € €

Verstrekte lening 40.000 40.000
Af: aflossingen 0 0

Saldo per 31 december 40.000 40.000

Toelichting lening Stichting Adesse:
Dit betreft een achtergestelde lening aan Stichting Adesse voor de hoofdsom van € 40.000. Stichting Adesse biedt professionele 
ondersteuning op het gebied van budgetbeheer en bewindvoering aan mensen met een beperking. De stichting is ontstaan uit 
Stichting Vermogensbeheer Cliënten De Zijlen en heeft nu een bredere werkingssfeer. Over deze lening wordt geen rente berekend. 

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Benodigdheden verpleging en verzorging 63.800 54.332
Af: voorziening -4.500 -4.500

Totaal voorraden 59.300 49.832

4. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Vorderingen op debiteuren 351.004 274.646
Af: voorziening dubieuze debiteuren -64.649 -27.106
Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde softwarelicenties 998 17.289
Vooruitbetaalde kopieerkosten 4.702 0

Nog te ontvangen bedragen:
Te verrekenen met Stichting Dierenweides Groningen 10.000 10.000
Te verrekenen met medewerkers 43.442 43.656
Te verrekenen WMO en Jeugdwet 105.873 0
Te vorderen inzake verkoop onroerend goed 0 511.846
Overige vorderingen 70.177 23.778

Totaal vorderingen en overlopende activa 521.546 854.109

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
112009112010 112013 112014 112015 112013

t/m 2012 2013 2014 2015 Totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 461.976 0 461.976
0

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 241.711 241.711
Correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0
Betalingen/ontvangsten 0 0 -107.972 0 -107.972
Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -107.972 241.711 133.739

0
Saldo per 31 december 0 0 354.004 241.711 595.715

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

De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt: 2015 2014
€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten (excl. compensatieregeling IVA) 57.520.483 59.386.388
Af: ontvangen voorschotten -57.278.772 -58.924.412

Totaal financieringsverschil 112010 241.711 461.976
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6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Bankrekeningen 15.962.816 12.370.383
Kassen 43.834 50.505
Betalingen onderweg 377 19.400

Totaal liquide middelen 16.007.027 12.440.288

Toelichting:

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 6.198.924 5.880.079
Bestemmingsfondsen 15.375.472 13.929.226
Algemene en overige reserves 39.951 39.951
Totaal eigen vermogen 21.614.347 19.849.256

Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €

Kapitaal 0 0 0 0
Totaal kapitaal 0 0 0 0

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €
Bestemmingsreserves:
Opleidingen 500.000 0 0 500.000
ICT 1.250.000 0 0 1.250.000
Ontwikkelingen AWBZ/WMO 1.000.000 -136.150 0 863.850
Kwaliteit van zorg 1.096.679 388.395 0 1.485.074
Vastgoed en duurzaamheid 433.400 66.600 0 500.000
Uitbouw gespecialiseerde zorg en behandelfuncties 800.000 0 0 800.000
Reserve afschrijving inventaris, vervoermiddelen, etc. 800.000 0 0 800.000

Totaal bestemmingsreserves 5.880.079 318.845 0 6.198.924

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €

Bestemmingsfondsen 13.929.226 1.446.246 0 15.375.472

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €
Algemene en overige reserves 39.951 0 0 39.951

Toelichting:
Bestemmingsreserve opleidingen
Deze reserve is bedoeld op uitvoering te kunnen geven aan meerjarige opleidingstrajecten. 

Bestemmingsreserve ICT
De reserve is bedoeld om uitvoering te kunnen geven aan de meerjarige ICT strategie en vanuit daar vernieuwingen op het terrein van
informatiecommunicatietechnologie en domoticatechnologie te kunnen realiseren en (tijdelijk) hogere exploitatiekosten te kunnen 
egaliseren.
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Met de Rabobank zijn afspraken gemaakt over de te vergoeden rente. Deze is gekoppeld aan het éénmaands Euribor. Er is sprake van 
saldocompensatie. 

Bestemmingsfondsen

Algemene en overige reserves

Bestemmingsreserves
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Bestemmingsreserve ontwikkelingen AWBZ/WMO
De reserve is bedoeld om de transitie van zorg op het gebied van Wlz, WMO en Jeugdwet uit te voeren. De reserve is gevormd ter 
dekking van (tijdelijk) hogere exploitatiekosten of de eventuele gevolgen van het stoppen van zorgverlening op onderdelen.

Bestemmingsreserve kwaliteit van zorg
De reserve is bedoeld om met regie op locatie betekenis te kunnen geven aan onderwerpen die spelen op de diverse 
locaties.

Bestemmingsreserve Vastgoed en duurzaamheid
De reserve is gevormd voor toekomstige ontwikkelingen en investeringen rondom vastgoed, en kan worden aangewend voor 
duurzame investeringen en projecten. Dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Uitbouw gespecialiseerde zorg en behandelfuncties
De Zijlen wil zich specialiseren als tweedelijnorganisatie en reserveert geld voor kennisontwikkeling en innovatie. 

Reserve afschrijving inventaris, vervoermiddelen, etc.
De reserve is gevormd ter dekking van (tijdelijk) hogere exploitatiekosten van afschrijvingskosten welke hoger zijn dan de richtlijn.

Bestemmingsfonds
Voorheen de Reserve Aanvaardbare Kosten. Deze is opgebouwd uit de resultaten gefinancierd vanuit de AWBZ.

Algemene en overige reserves
In deze post zijn in het verleden ontvangen giften opgenomen.

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-15
€ € € €

Voorziening frictiekosten 4.159.949 0 440.857 3.719.093
Voorziening groot onderhoud 2.267.101 404.022 73.836 2.597.288
Voorziening uitgestelde beloningen 522.256 77.922 51.361 548.817
Voorziening PBL 171130 1.304.472 113.133 0 1.417.604
Overige voorzieningen 585.000 100.000 0 685.000

Totaal voorzieningen 8.838.778 695.077 566.053 8.967.802

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-15

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)  1.000.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 7.967.802
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.000.000

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 15.334.701 16.240.668

Totaal langlopende schulden 15.334.701 16.240.668

Het verloop is als volgt weer te geven: 0 2014
€ €

Stand per 1 januari 17.146.635 18.052.601
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 905.967 905.967
Af: vervroegde aflossingen 0 0

Stand per 31 december  16.240.668 17.146.635
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 905.967 905.967

Stand langlopende schulden per 31 december 15.334.701 16.240.668

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 905.967 905.967
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 15.334.701 16.240.668
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 11.710.833 12.616.800

Toelichting:
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Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 8.1.7. Hier is een nadere toelichting van de 
langlopende leningen opgenomen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Crediteuren 1.148.746 1.141.327
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 905.967 905.967
Belastingen en sociale premies 1.771.476 1.580.548
Schulden terzake pensioenen 1.096.335 747.331
Nog te betalen salarissen 872.848 676.517
Vakantiegeld 1.284.358 1.256.522
Vakantiedagen 419.949 482.137
Te verrekenen met Stichting Vanboeijen 350.565 216.793
Nog te betalen rentekosten 121.791 128.900
Zorginnovatieve middelen 113.267 235.454
Nog te betalen kosten bouwprojecten 108.419 21.340
Nog te betalen aan NPGZ 147.190 120.729
Overige schulden 568.482 530.108

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 8.909.394 8.043.673

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplicht ingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechte n 

Het verloop is als volgt weer te geven: 0 2014
€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 14.132.035 14.018.485
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 141.320 113.550
Bij: investeringsruimte verslagjaar 0 0
Af: investeringen verslagjaar 0 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december 14.273.355 14.132.035

Er zijn geen lopende investeringsprojecten welke beslag leggen op de beschikbare investeringsruimte.

Huurverplichtingen

Bankgaranties
Door De Zijlen zijn bankgaranties afgegeven ten behoeve van derden ter waarde van € 22.569.

Effecten CAO GHz 2016
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Door De Zijlen zijn huurcontracten afgesloten. De looptijd en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting is in bijlage 8.1.8a 
weergegeven.

In het onderhandelaarsakkoord inzake de CAO GHZ is afgesproken dat er een nabetaling (indexatie) plaatsvindt over 2015. Aangezien 
dit akkoord voor 31 december 2015 is gesloten is een verplichting opgenomen voor die medewerkers die aan de voorwaarden voldoen. 
Daarnaast is in dit akkoord ook opgenomen dat met ingang van 2016 de ORT verschuldigd is over de vakantiedagen en vakantiegeld. 
Momenteel zijn er meerdere ORT claims ingediend aangaande de periode voor 2016. Op dit moment is het standpunt van De Zijlen dat 
deze claims niet zullen worden gehonoreerd. In de jaarrekening 2015 is daarom geen rekening gehouden met het opnemen van een 
verplichting. 
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8.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Bouwrente en Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Instal laties Onderhanden Subtotaal Totaal
Aanloopkosten voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 2.263.632 2.534.470 294.230 30.268.233 557.730 7.366.708 5.373.874 2.771.432 51.430.309 69.954.769
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -2.135.255 0 -63.605 -14.736.466 -523.765 -2.874.374 -1.552.620 0 -21.886.085 -30.999.972

  
Boekwaarde per 1 januari 2015 128.377 2.534.470 230.625 15.531.767 33.965 4.492.334 3.821.254 2.771.432 29.544.224 38.954.797

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 77.098 3.024.295 0 147.633 74.208 1.185.550 4.508.784 6.047.785
- in gebruik genomen onderhanden projecten 0 0 0 -3.635.628 -3.635.628 -3.635.628
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen -22.086 0 -16.181 -483.926 -19.171 -360.323 -265.971 0 -1.167.658 -3.034.444
- extra afschrijvingen ivm gewijzigde waarderingsgrondslagen 0 0 0 -125.739 0 -123.867 -98.376 -347.982 -444.478
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 870.737 0 0 0 0 0 0 0 870.737 870.737
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 870.737 0 0 0 0 0 0 0 870.737 870.737

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 239.147 0 247.356 0 0 0 0 486.503 3.277.922
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 128.155 0 0 0 0 128.155 2.878.298
  per saldo 0 239.147 0 119.201 0 0 0 0 358.348 399.624

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -22.086 -239.147 60.917 2.295.429 -19.171 -336.557 -290.139 -2.450.078 -1.000.832 -1.466.389

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 2.263.632 2.295.323 371.328 33.045.172 557.730 7.514.341 5.448.082 321.354 51.816.962 69.089.004
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -2.157.341 0 -79.786 -15.217.976 -542.936 -3.358.564 -1.916.967 0 -23.273.570 -31.600.596

Boekwaarde per 31 december 2015 106.291 2.295.323 291.542 17.827.196 14.794 4.155.777 3.531.115 321.354 28.543.392 37.488.408

Afschrijvingspercentage resp. 5,0 en 2,5% 0,0% 5,0% 2,5% variabel 2,5% 5,0% 0,0%
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8.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Instand- Subtotaal
houding meldings-

plichtige activa
€ €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 5.034.491 5.034.491
- cumulatieve herwaarderingen 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -2.959.281 -2.959.281

Boekwaarde per 1 januari 2015 2.075.210 2.075.210

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 126.878 126.878
- in gebruik genomen onderhanden projecten 0 0
- herwaarderingen 0 0
- afschrijvingen -397.599 -397.599
- extra afschrijvingen ivm gewijzigde waarderingsgrondslagen -17.157 -17.157
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 1.202.844 1.202.844
  cumulatieve herwaarderingen 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 1.185.139 1.185.139
  per saldo 17.705 17.705

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -305.583 -305.583

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 3.958.525 3.958.525
- cumulatieve herwaarderingen 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -2.188.898 -2.188.898

Boekwaarde per 31 december 2015 1.769.627 1.769.627

Afschrijvingspercentage 10,0%
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8.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 6.855.395 910.494 001700 2.773.135 10.539.024
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -3.243.854 -683.336 -1.686.757 -5.613.947

Boekwaarde per 1 januari 2015 3.611.541 227.158 1.086.378 4.925.077

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 932.298 77.320 334.070 1.343.688
- in gebruik genomen onderhanden projecten 0 0 0 0
- herwaarderingen 0 0 0 0
- afschrijvingen -635.436 -96.706 -547.766 -1.279.908
- extra afschrijvingen ivm gewijzigde waarderingsgrondslagen -181 -16.998 -17.179

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 1.015.266 8.250 565.059 1.588.575
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 991.888 8.250 564.866 1.565.004
  per saldo 23.378 0 193 23.571

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 273.303 -19.386 -230.887 23.030

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 6.772.427 979.564 001700 2.542.146 10.294.137
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -2.887.583 -771.792 -1.686.655 -5.346.030

Boekwaarde per 31 december 2015 3.884.844 207.772 855.491 4.948.107

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%
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8.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Subtotaal
Kleinschalige

Ver- Installaties woonvoor-
bouwingen zieningen

€ € €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 2.845.788 105.157 2.950.945
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -493.712 -46.947 -540.659

Boekwaarde per 1 januari 2015 2.352.076 58.210 2.410.286

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 50.942 17.493 68.435
- herwaarderingen 0 0 0
- afschrijvingen -183.585 -5.694 -189.279
- extra afschrijvingen ivm gewijzigde waarderingsgrondslagen -42.231 -19.929 -62.160

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0
  per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -174.874 -8.130 -183.004

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 2.896.730 122.650 3.019.380
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen -719.528 -72.570 -792.098

Boekwaarde per 31 december 2015 2.177.202 50.080 2.227.282

Afschrijvingspercentage 5-10% 10,0%
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Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 31 
december 2014

Nieuwe 
leningen in 

2015

Aflossing in 
2015

Restschuld 31 
december 2015

Restschuld over 5 
jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2015

Aflossings-
wijze

Aflossing 2016

€ % € € € € € €

Bank Nederlandse Gemeenten 05-02-1994 4.084.022 30 Onderhands 2,060% 1.361.341 0 136.134 1.225.207 544.537 9 lineair 136.134
Bank Nederlandse Gemeenten 30-03-2011 816.804 25 Onderhands 3,320% 653.443 0 54.454 598.989 326.719 11 lineair 54.454
Nederlandse Waterschapsbank 01-06-2007 7.682.400 40 Onderhands 4,665% 6.241.950 0 192.060 6.049.890 5.089.590 32 lineair 192.060
Bank Nederlandse Gemeenten 03-08-2009 2.353.984 16 Onderhands 4,700% 1.588.229 0 153.151 1.435.078 669.323 9 lineair 153.151
Bank Nederlandse Gemeenten 02-03-2009 2.552.512 15 Onderhands 2,070% 1.701.672 0 170.168 1.531.504 680.664 9 lineair 170.168
Rabobank 03-09-2012 6.000.000 30 Onderhands 3,425% 5.600.000 0 200.000 5.400.000 4.400.000 27 lineair 200.000
Totaal 23.489.722 17.146.635 0 905.967 16.240.668 11.710.833 905.967

Toelichting

Adres Plaats Kadastrale aanduiding Verstrekte zekerheid
Solwerderweg 5 Appingedam Appingedam, C1204 en C1205 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Solwerderweg 3 1-3 24 en  5 1-5 24 Appingedam Appingedam, C1150 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
De Fok 48 Groningen Groningen, AC2749 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Mottenbrink 1C Haren Haren, G2283 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
De Dam 19 Leek Leek, D2163 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Bousemalaan 3 Tolbert Leek, D3568 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Oldebertweg 63 en 65 Tolbert Leek, D4626, D4330, D4332, D4333 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Tolbertervaart 6 Tolbert Leek, H2559 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Feithspark 17 Tolbert Leek, H4001, H4534, H4535 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Spant 1 en 3 Tolbert Leek, H7115, H4020 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Feithsweg 21 Tolbert Leek, H4462, H5457 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Esdoornlaan ongenummerd Middelstum Middelstum, A3262 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Perceel grond Colpende, Plataanlaan, Wilgenlaan 
ongenummerd

Middelstum Middelstum, A3443 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)

Herman Gorterweg 21, 23, 25, 23 a tm f en 25 a tm f Muntendam Muntendam, C3895 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)
Jabbingelaan 10 Onstwedde Onstwedde, E3829 Hypotheek ten gunste van Stichting WfZ en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. (gezamenlijk en afzonderlijk)

Tevens is door De Zijlen pandrecht verstrekt ten behoeve van de Stichting Waarborg Fonds voor de zorgsector en Cooperatieve Rabobank Noordenveld West Groningen U.A. op alle tegenwoordige en toekomstige roerende zaken die volgens 
verkeersopvattingen bestemd zijn om boven vermelde objecten duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen. Tevens is pandrecht verstrekt op machinerieen en/of werktuigen die bestemd zijn om daarmede een 
bedrijf in, op of met boven vermelde objecten uit te oefenen.
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De volgende objecten zijn tot zekerheden van de langlopende leningen verstrekt:
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8.1.8 Overzicht huurverplichtingen ultimo 2015

Locatie Huurcontract
Straatnaam Plaats Verlengd tot Opzegtermijn Huur per maand (€)

Bronslocatie
Solwerderweg 9 Appingedam 17-09-2015 onbep.tijd n.v.t. n.v.t. 912                                       

De Sluis
Provincialeweg 139 Doezum 01-01-2013 31-12-2022 n.v.t. n.v.t. 125                                       

Het Roer
Roer 157-221 Groningen 29-08-2007 31-08-2017 n.v.t. n.v.t. 16.833                                  

Het Dok
Johann de Wittstraat 15 Groningen 01-07-2015 31-12-2015 onbep. Tijd 1 maand 250                                       

Boerderijum
Beijumerweg (Beijum) 19.a Groningen 02-02-2009 22-01-2019 n.v.t. n.v.t. 3.641                                    

Grevingaheerd
Grevingaheerd 19, 52, 53 en 62 Groningen 04-12-2006 onbep. tijd onbep. tijd 1 maand 1.026                                    
Grevingaheerd  64-91 Groningen 01-07-2011 30-06-2016 n.v.t. n.v.t. 10.193                                  

Kantorencomplex Euroweg
Euroweg 5-G Leek 03-01-2012 31-01-2016 onbep. tijd 6 maanden 8.414                                    

Rodenburg
Auwemalaan 23 en 25 Leek 20-04-1998 onbep. tijd onbep. tijd 12 maanden 1.456                                    
Oldenoert 146, 150 en 152 Leek 01-05-1998 onbep. tijd onbep. tijd 12 maanden 2.400                                    
Oldenoert 154 Leek 30-12-2002 30-09-2022 n.v.t. n.v.t. 888                                       
Weth. I. Hutstraat 67, 69 en 89 Leek 11-05-1998 onbep. tijd onbep. tijd 12 maanden 2.481                                    
Weth. I. Hutstraat 104 en 110 Leek 13-02-2007 31-01-2017 n.v.t. n.v.t. 1.728                                    
Weth. I. Hutstraat 106 en 108 Leek 13-02-2007 31-01-2022 n.v.t. n.v.t. 3.815                                    
t Zuden 193 en 195 Leek 06-04-1998 05-04-2018 onbep. tijd 1 maand 1.317                                    

Fraamborg
Esdoornlaan 2 en 8 Middelstum 01-08-1995 onbep.tijd onbep. tijd n.v.t. 2.309                                    
Florastraat 20a Middelstum 25-01-2010 onbep.tijd onbep. tijd 1 maand 301                                       
Plataanlaan 2, 4 en 6 Middelstum 01-08-1995 01-02-2015 Nader bepalen n.v.t. 3.841                                    
Wilgenlaan 10 Middelstum 01-08-1995 31-07-2015 31-07-2020 n.v.t. 1.124                                    
Colpende 23b Middelstum 07-10-2014 onbep.tijd onbep. tijd n.v.t. 604                                       
Colpende 23 Middelstum 07-10-2014 onbep.tijd onbep. tijd n.v.t. 619                                       
Colpende 25 Middelstum 01-10-2014 31-12-2029 onbep. tijd 1 jaar 7.225                                    
Menthedaweg 7a Middelstum 01-09-2015 31-08-2017 onbep. tijd 6 maanden 890                                       

De Vennen
Driemolenslaan 67 Muntendam 30-06-2004 onbep. tijd onbep. tijd 12 maanden 7.275                                    

Touwslager
Touwslager 30 Muntendam 01-11-2015 31-10-2017 onbep.tijd 6 maanden 6.000                                    

Werk&Dagbesteding De Gilde
Domela Nieuwenhuisweg 28 Muntendam 01-08-2015 01-08-2030 onbep.tijd 1 jaar 3.203                                    

Marum
Kruisweg 52, 56, 56a-b-c-d, 58, Marum 07-10-2009 onbep. tijd onbep. tijd 3 maanden 7.122                                    
60a-b-c, 62, 62a-c-d-e

Kantoor Marheem
Schoolstraat Marum 17-12-2010 onbep. Tijd onbep.tijd 3 maanden 218                                       

Musselkanaal
Kerkstraat 4 Musselkanaal 15-07-2014 onbep. tijd onbep. tijd 3 maanden 350                                       
Kortstraat 4 Musselkanaal 15-07-2014 onbep. tijd onbep. tijd 3 maanden 342                                       
Willem Diemerstraat  15 Musselkanaal 01-07-2014 01-07-2029 n.v.t. 1 maand 4.792                                    

Ambulante woningen
M. Veningastr. 27-29c Hoogezand 01-02-2013 31-01-2016 Onbepaalde tijd n.v.t. 280                                       

Woldstee
Jabbingelaan 6 en 8 Onstwedde 01-01-1999 onbep. tijd onbep. tijd 1 jaar 2.212                                    
Olde Hof 78 Onstwedde 31-12-2011 31-12-2016 1 jaar 1.902                                    
De Bolster Onstwedde 01-02-2015 01-08-2015 6 maanden 1 maand 780                                       

Bloemenstaete
Asterstraat  1 t/m 47 oneven Sappemeer 01-01-2015 30-06-2029 n.v.t. 1 jaar 14.058                                  
Dahl 2-8 Sappemeer 01-01-2015 onbep. tijd n.v.t. 1 maand 2.344                                    

Palet Noorderstraat
Noorderstraat 302 a t/m h, j en k Sappemeer 21-04-1997 onbep. tijd 3 maanden 3.305                                    
Molendijk 17 Hoogezand 01-03-2015 31-01-2016 n.v.t. 1 maand 274                                       

Subtotaal 126.849                                
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8.1.8 Overzicht huurverplichtingen ultimo 2015 (ver volg)

Locatie Huurcontract
Straatnaam Plaats Einddatum Verlengd tot Opzegtermijn Huur per maa nd (€)

Subtotaal van pagina 34 126.849

t Veen
Veenderij 20-26 Tolbert 01-03-2002 onbep. tijd onbep. tijd 12 maanden 1.060                                    

Lindehoeve
Barckemalaan 6 en 8 Tolbert 11-11-2004 30-04-2017 n.v.t. n.v.t. 1.437                                    
Bousemalaan 5, 7, 9 en 11 Tolbert 11-11-2004 30-04-2017 n.v.t. n.v.t. 3.493                                    

Regio Ommelanden
Ben. Oosterdiep 65a en 67 Veendam 31-12-2013 31-12-2018 n.v.t. n.v.t. 2.745

Kantoor Hooiweg
Hooiweg 3 Zuidhorn 01-02-2007 31-01-2017 n.v.t. n.v.t. 482

Rinket
Hooiweg 6 Zuidhorn 17-03-2005 31-08-2015 31-08-2016 1 jaar 5.278

Hornerheem
Hornerhof 1 t/m 15 Zuidhorn 01-08-2014 1-8-2029 n.v.t. 2 jaar 15.022
Akkerend 6, 26, 41, 42 en 45 Zuidhorn 23-09-2004 onbep. tijd onbep. tijd 3 maanden 2.635

Capellastraat
Capellastraat 63 t/m 95 oneven, 98 en
Capellastraat 101 t/m 109 oneven Zuidhorn 26-08-2008 31-05-2025 n.v.t. n.v.t. 10.916

KDC Maricja
Nieuweweg 57-b Nuis 20-07-2011 30-06-2031 n.v.t. n.v.t. 9.083
Sporthal Nuis 20-07-2011 30-06-2031 n.v.t. n.v.t. 2.458

Van Panhuyslaan
Van Panhuyslaan 52 t/m 74 (even) Leek 30-09-2012 30-09-2027 6.033
Smitstraat 5 t/m 47 Leek 30-09-2012 30-09-2027 8.044

Synagogeplein
Synagogeplein 5 t/m 51 (oneven) Leek 14-05-2012 14-05-2032 13.196

Parklaan en Middellaan
Parklaan 23 t/m 29a(oneven) en Middellaan 46 t/m 76 (even)Grootegast 27-04-2012 27-04-2027 12.066

Helperwestsingel
Helperwestsingel 33-0 t/m 33-18 Groningen 01-02-2013 31-01-2018 n.v.t. 12 maanden 5.417

Oosterheerdt
Oosterheerdtstraat 7 Leek 01-04-2014 onbep.tijd onbep. tijd 1 maand 1.748

SDG
Koerspad 3 Groningen 01-07-2008 30-06-2018 4.192

Zandumerweg
Zandumerweg 9 Wonen Niekerk 01-05-2014 01-05-2029 12 maanden 12.613
Zandumerweg 9 Dagbesteding Niekerk 01-05-2014 01-05-2029 12 maanden 1.667

Totaal 246.434                                
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8.1.9 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

12. Toelichting zorgprestaties en maatschappelijke o ndersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 57.463.591 59.329.262
Correcties wettelijk budget voorgaande jaren Wlz-zorg 0 72.206
Opbrengst zorginnovatieve gelden 122.186 243.980
Opbrengsten WMO 1.578.892 0
Opbrengsten Jeugdzorg 501.827 0
Opbrengsten WMO beschermd wonen 201.660 0
Zorgprestaties tussen instellingen 147.913 298.881
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg 386.272 357.651
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 610.978 552.908

Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties 61.013.319 60.854.888

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (Stagefonds) 201.311 147.763

Totaal subsidies 201.311 147.763

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Overige dienstverlening:
Overige dienstverlening 297.299 258.370

Totaal 297.299 258.370
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8.1.9 Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Lonen en salarissen 30.347.959 29.738.585
Sociale lasten 4.833.609 4.510.778
Pensioenpremies 2.474.909 2.565.454
Andere personeelskosten:

Personeel gerelateerde kosten 1.461.822 1.653.009
Subtotaal 39.118.300 38.467.827
Personeel niet in loondienst 636.885 677.219

Totaal personeelskosten 39.755.185 39.145.046

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 814 816

16. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.159.367 1.185.050
- financiële vaste activa 12.799 18.511

Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.306.736 2.314.815
- financiële vaste activa 0 0

Boekresultaat amoveren en verkochte activa -22.096 -492.303

Totaal afschrijvingen 3.456.806 3.026.073

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 3.456.806
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.172.166

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.172.166
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 0
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.172.166
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8.1.9 Toelichting op de resultatenrekening

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.497.135 3.514.154
Algemene kosten 4.330.660 3.936.233
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.293.545 2.478.368

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 1.413.942 1.283.190
- Energie gas 601.865 600.401
- Energie stroom 424.789 416.832
- Water 58.126 61.205
Subtotaal 2.498.722 2.361.629

Huur en leasing 3.182.915 2.918.392
Dotaties en vrijval voorzieningen:
- mutatie voorziening frictiekosten -435.000 -288.553
- mutatie voorziening groot onderhoud 404.022 137.517
- mutatie voorziening dubieuze debiteuren 37.543 -15.421
- mutatie overige voorzieningen 100.000 585.000

Totaal overige bedrijfskosten 15.909.542 15.627.319

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rente debiteuren 0 0
Rentebaten rekening courant 47.305 59.027
Subtotaal financiële baten 47.305 59.027

Rentelasten langlopende leningen 625.704 665.280
Rentelasten rekening courant 40 0
Waardeveranderingen financiële vaste activa 0 0
Overige financiële lasten 46.866 33.455
Subtotaal financiële lasten 672.610 698.735

Totaal financiële baten en lasten -625.305 -639.708
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8.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu blieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Bedragen x € 1 H. de With B. Terpstra M.C.A. Smilde K. Horsman

 Raad van Bestuur
Plaatsvervangend 
Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van 
Toezicht

Vice voorzitter Raad 
van Toezicht

 1/1 -31/12 3/12 - 31/12 1/1 -31/12 1/1 - 28/2
 1,0 1,0   

Gewezen topfunctionaris Nee Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking Ja Ja

 Individueel WNT-maximum € 170.578 € 13.553 € 25.587 € 2.757

     
 Beloning € 150.278 € 7.397 € 10.673 € 1.185
 Belastbare onkostenvergoeding € 0 € 0 € 0 € 0
 € 10.657 € 785 € 0 € 0
 Subtotaal € 160.935 € 8.182 € 10.673 € 1.185

-/- Onverschuldigd totaal bedrag € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal bezoldiging 2015 € 160.935 € 8.182 € 10.673 € 1.185

Bezoldigingsklasse 2015 F

 Bezoldiging 2014 € 158.518 € 0 € 11.838 € 8.609

 

Bedragen x € 1 J. Hamel M. van Eijk E. Maeckelberghe E. van Leeuwen

 
Lid Raad van 

Toezicht
Lid Raad van 

Toezicht
Lid Raad van 

Toezicht
Vice voorzitter Raad 

van Toezicht
 1/1 - 28/2 1/1 - 28/2 1/1 -31/12 1/1 - 31/12

 Individueel WNT-maximum € 2.757 € 2.757 € 17.057 € 17.057

     
 Beloning € 1.185 € 1.185 € 7.115 € 7.115
 Belastbare onkostenvergoeding € 0 € 0 € 0 € 0
 € 0 € 0 € 0 € 0
 Subtotaal € 1.185 € 1.185 € 7.115 € 7.115
 -/- Onverschuldigd totaal bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 1.185 € 1.185 € 7.115 € 7.115

 Bezoldiging 2014 € 8.609 € 8.609 € 8.609 € 8.609
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Beloningen betaalbaar op termijn

Functie(s)

Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging

Functie(s)

Duur dienstverband in 2015

Bezoldiging 2015

Beloningen betaalbaar op termijn



Stichting De Zijlen

8.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Vervolg - Wet normering bezoldiging topfunction arissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Bedragen x € 1 H. ter Veen M. Berndsen E. Sinnema

 
Lid Raad van 

Toezicht
Lid Raad van 

Toezicht
Lid Raad van 

Toezicht
 1/1 - 31/12 1/3 - 31/12 1/3 - 31/12  
     
  Individueel WNT-maximum € 17.057 € 14.300 € 14.300

     
 Beloning € 7.115 € 5.929 € 5.929  
 Belastbare onkostenvergoeding € 0 € 0 € 30  
 € 0 € 0 € 0  
 Subtotaal € 7.115 € 5.929 € 5.959  
 -/- Onverschuldigd totaal bedrag € 0 € 0 € 0  
  Totaal bezoldiging € 7.115 € 5.929 € 5.959  
 
 Bezoldiging 2014 € 0 € 0 € 0  
 

20. Honoraria accountant
2015 2014

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt: € €

1 Controle van de jaarrekening 46.122 43.402
2

11.622 0
3 Fiscale advisering 0 7.308
4

25.789 30.000

Totaal honoraria accountant 83.532 80.710
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Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) In 2014 
opgenomen onder controle van de jaarrekening.

Niet-controlediensten (werkzaamheden ihkv 
bedrijfswaarde/meerjarenprognose/impairmenttoets/onderhouds- voorziening en 
intensiveringsmiddelen)

Beloningen betaalbaar op termijn

Bezoldiging 2015

Functie(s)

Duur dienstverband in 2015
 

De Raad van Toezicht is op basis van de score op complexiteit en impact zoals benoemd in de beloningscode voor bestuurders in de zorg tot 
de conclusie gekomen dat een score van 5 punten passend is bij de bestuurder van De Zijlen. Afhankelijk van de omvang van de gerealiseerde 
omzet valt de bestuurder in schaal E (omzet 25-60 mln. euro) of schaal F (60-150 mln. euro) van de BBZ.
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8.2  OVERIGE GEGEVENS

8.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting De Zijlen heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering
van 30 maart 2016.

De Raad van Toezicht van de Stichting De Zijlen heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering 
van 30 maart 2016.

8.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

8.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 8.1.2.

8.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

8.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthoud ers

W.G. W.G.
H. de With M.A. Berndsen-Jansen
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.
M.C.A. Smilde E. Sinnema
Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.
E.I. van Leeuwen-Seelt H. ter Veen
Vice voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G.
E.L.M. Maeckelberghe
Lid Raad van Toezicht

8.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter beschikking staat van de Raad van Bestuur.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend welke ingrijpende financiële gevolgen hebben voor de stichting.
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