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1. Inleiding
In dit jaarverslag geeft de raad van bestuur (RvB) van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)
inzicht in de belangrijkste gebeurtenissen in 2017, speerpunten uit beleid en strategie, de
wijze waarop zij, samen met de raad van toezicht (RvT) en de medezeggenschapsorganen,
de Governancecode 2017 naleeft en de wijze waarop zij risico’s in kaart brengt en beheerst.
Daarnaast bevat dit verslag een financiële verantwoording, behorende bij de jaarrekening.
Tot slot gaat het verslag kort in op de sturing op kwaliteit van zorg en de maatschappelijke
verantwoording ten aanzien van duurzaamheid. Het jaarverslag is hiermee een toelichting op
de verplichte bijlagen, zoals deze zijn ingevuld via de web enquête van
www.jaarverslagenzorg.nl.

2. Van bestuurscrisis naar good governance
2017 stond in het teken van een bestuurswisseling en een wisseling in de raad van toezicht,
het bouwen aan een hernieuwde samenwerking met de medische staf en een start van de
herijking van de organisatie, langs de lijnen van visie, structuur en cultuur in een zogenoemde
‘parallelle aanpak’.
Begin 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken van de spanningen in de
driehoek van de vorige raad van bestuur, raad van toezicht en medische staf.
De bevindingen uit dit onderzoek hebben geleid tot reflectie en genomen maatregelen
waaronder ingrijpende bestuurlijke vernieuwingen. Dit heeft concreet geresulteerd in het
vertrek van enkele leden van de raad van toezicht alsmede van twee leden van de raad van
bestuur in april 2017. Hierop heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in
oprichting (IGJ) het ziekenhuis op 12 mei 2017 onder verscherpt toezicht gesteld, met als
opdracht:
a. een nadere analyse van de oorzaken van de samenwerkingsproblemen tussen raad
van bestuur en medische staf om een nieuwe bestuurscrisis te voorkomen;
b. het beter verankeren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en
veiligheid van zorg.
De IGJ heeft tegelijkertijd geconstateerd dat de kwaliteit van zorg niet in het geding was.
De interim bestuurder Wander Blaauw heeft het verscherpt toezicht als kans aangegrepen om
versnelling aan te brengen in het bouwen aan een betere samenwerking, vanuit een
professionele dialoog, met als doel uitstekende kwaliteit en veiligheid van zorg.
Met vrijwel alle afdelingen uit het ziekenhuis hebben zogenaamde ‘trio’ gesprekken
plaatsgevonden. Bij deze gesprekken was een afvaardiging van het hoger management, de
medische staf en de stafondersteuning aanwezig. Deze gesprekken hebben een gedragen
beeld gegeven van een breed gevoelde wens en noodzaak om te veranderen als organisatie.
Om invulling te geven aan de verankering van de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en
veiligheid is een kerngroep kwaliteit & veiligheid ingericht, eerder in 2017 tijdelijk ondersteund
door Wim Schellekens.
Onder deze kerngroep zijn vier werkgroepen, in interprofessionele samenstelling, aan de slag
gegaan met een aantal kerndossiers ter verbetering van het kwaliteitssysteem.
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Daarnaast heeft een werkgroep interprofessioneel samenwerken en leren zich gebogen over
interventies op samenwerken en gedrag, als katalysator/smeerolie om binnen het
kwaliteitssysteem de dialoog over de zorg te versterken met als doel de outcome te
verbeteren.
In juni 2017 is de raad van toezicht weer op sterkte gebracht. De belangrijkste opgave voor de
nieuwe raad van toezicht was het werven van 2 nieuwe leden voor de raad van bestuur. Met
als resultaat de start van Mirjam van ’t Veld als voorzitter raad van bestuur per
1 oktober 2017 en Arjen Hakbijl als lid raad van bestuur per 1 februari 2018.
De nieuwe raad van bestuur heeft in vervolg op de reeds door de interim bestuurder ingezette
koers een versnelling aangebracht in het opbouwen van een hernieuwd vertrouwen en
samenwerking met de medische staf, in de besturing van het ziekenhuis en in het ombuigen
van cultuur en gedrag naar een open en op samenwerking gerichte organisatie.
Eind oktober heeft de medische staf van het ziekenhuis zich erover uitgesproken dat er één
aanspreekpunt van de medische staf voor de raad van bestuur moet komen. De raad van
bestuur heeft twee bestuursleden van de medische staf uitgenodigd om deel te nemen aan de
bestuursvergaderingen, vooruitlopend op een bestuursvorm waarbij de medisch specialisten
via een vorm van co-bestuur structureel bij het ziekenhuisbestuur zullen worden betrokken.
Eind 2017 zijn de interventies op besturing en cultuur geconcretiseerd in een parallelle
aanpak: herstructurering, ZGVisie en cultuurtraject, die in 2018 in gang zijn gezet.
In de loop van 2017 is het vertrouwen hersteld tussen medische staf, de interim- en nieuwe
raad van bestuur en de raad van toezicht. De IGJ heeft het vertrouwen uitgesproken in de
nieuwe koers en de Governance door op 13 november 2017 het verscherpt toezicht op te
heffen.

3. Uitgevoerd beleid
In de kaderbrief stond veilige- en mensgerichte zorg centraal. Hieronder worden kort de vier
resultaatgebieden uit de kaderbrief 2017 toegelicht.

3.1 Uitwerking en betekenis geven aan regie bij de patiënt
Als raad van bestuur willen we terug naar waar het allemaal om gaat: mensgerichte zorg. De
transitie van patiëntgerichte naar mensgerichte zorg, vraagt om herijking van bestaande
fundamenten. Mensgerichte zorg is niet alleen gericht op patiënten maar ook op medewerkers
en medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Er is een visie ontwikkeld op mensgerichte zorg in ZGV vanuit het perspectief van de patiënt,
de professional en de organisatie. Daarnaast is beschreven wat nodig is voor het ontwikkelen
en implementeren van een brede mensgerichte visie in ZGV. Verdere uitwerking volgt in 2018.

3.2 Doorontwikkeling van ons onderscheidend zorgprofiel
De ontwikkeling naar een expertisecentrum op het gebied van voeding, sport en bewegen is
verder uitgewerkt en geeft weer trots en richting aan ons ziekenhuis. Dit gebeurde onder
andere door het initiëren van wetenschappelijk onderbouwde voedings- en beweegconcepten
en het implementeren van uitkomsten van relevant onderzoek.
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In 2017 is in een quickscan uitgevoerd om na te gaan hoe het speerpunt topsport de komende
jaren verder kan worden ontwikkeld.
Topsportgeneeskunde zorgt voor de komst van topsporters naar Ziekenhuis Gelderse Vallei
en geeft een positieve uitstraling, naamsbekendheid en spin-off naar de overige medische
specialismen. Er is meerwaarde voor de bredere patiëntenzorg door de grote ervaring met
sport- en bewegingsvraagstukken. Op basis van de uitkomsten van de quickscan is de missie
en visie ten aanzien van topsport aangescherpt. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt in een
businesscase topsport.
Vanwege onze expertise op het gebied van darm- en leverzorg groeit het ziekenhuis in 2018
verder door tot een erkend landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van
DarmLeverZorg. Preventieve, curatieve en palliatieve zorg zijn hierin opgenomen. Het
centrum is zowel voor specifieke kennis als aantoonbaar goede zorg toegankelijk voor de
nulde, eerste, tweede en derde lijn.

3.3 Herinrichting van onze bedrijfsvoering om aan te sluiten bij een
mensgerichte attitude en om ons onderscheidend zorgprofiel te faciliteren
De afdeling informatisering & automatisering (I&A) heeft een digitale strategie opgesteld
vanuit de visie ’the patient will see you now’, ’regie 100% bij de patiënt’ en ’from bricks to
clicks’ om ervoor te zorgen dat onze activiteiten gelijke tred houden met de ontwikkelingen in
de gezondheidzorg en de technologische ontwikkelingen.
In oktober is een nieuwe website van ZGV live gegaan. Daarnaast is in 2017 een nieuw
patiëntenportaal voorbereid, waarmee we de patiënt de mogelijkheid geven om zijn/haar
medische gegevens te bekijken. Dit nieuwe portaal wordt begin 2018 opengesteld.
Onderdeel hiervan is e-Zorg. In 2017 is een e-Zorg team gestart om nieuwe en bestaande
ontwikkelingen binnen de e-Zorg te faciliteren en te kunnen anticiperen op de toenemende
vraag naar e-Zorg.
De integrale visie op proces denken is het afgelopen jaar verder doorontwikkeld. Binnen het
proces denken staan niet de activiteiten maar het resultaat van de aaneenschakeling van
deze activiteiten centraal. Door middel van bewustwording, onderwijs en experimenten is hier
verder uitwerking aan gegeven. Er is gestart met een uitgebreide analyse op het poliklinisch
proces. De uitkomsten van deze analyse zullen in navolging op het ZGV visietraject vervolg
krijgen. Daarnaast is verdere invulling gegeven aan de integrale benadering waarin
zorglogistiek en capaciteitsmanagement direct wordt gekoppeld aan het optimaliseren van de
processen. Dit moet leiden tot een optimale afstemming van vraag en aanbod waarmee
ruimte ontstaat voor productie, duurzame doelmatigheid en de kwaliteit van zorg.

3.4 ZGV als netwerkpartner in de regio
In oktober 2017 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Menzis, ZGV en de
Coöperatie Huisartsen Gelderse Vallei, waarmee de partijen zich inzetten voor een
samenhangend en passend regionaal zorgaanbod met de patiënt in de regierol.
Zij werken dit uit in de regionale zorgagenda ‘Samen Beter’, waarin omschreven is op welke
thema’s het zorgnetwerk het beste kan worden ingericht en hoe de implementatie van
gezamenlijk ontwikkelde zorgconcepten stapsgewijs zal plaatsvinden.
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Naast ‘Samen Beter’ was ook het 1e- en 2e-lijns platform in 2017 actief. Zij richtten zich op
informatie-uitwisseling en afstemming tussen medisch specialisten, huisartsen en specialisten
ouderengeneeskunde over scholing en andere organisatorische zaken, zoals de jaarlijkse
clinic, het netwerk- en bijscholingsevenement voor huisartsen, medisch specialisten en
specialisten ouderengeneeskunde.
Een doorontwikkeling heeft plaatsgevonden van de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.).
De ambitie van het A.R.T.Z. oncologisch centrum is, om toonaangevende zorg te bieden en te
behoren tot de beste centra van Nederland.
In 2017 is de Alliantie Voeding ZGV, het samenwerkingsverband tussen ZGV en de
Wageningen Universiteit Humane Voeding, overgegaan in de Alliantie Voeding in de Zorg.
De Alliantie Voeding in de Zorg werkt onverminderd aan het verbeteren van voedingszorg
door onderzoeks-, onderwijs- en zorginnovatieprojecten.

4. Naleving van de principes van Governancecode zorg
2017
Onder leiding van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en in samenspraak met de
nieuwe raad van toezicht is een start gemaakt met de invoering van de Governancecode zorg
2017. Kernpunten daarbij zijn rolduidelijkheid, het benutten van tegenspraak, transparantie en
dialoog. Per principe uit de Governancecode volgt hieronder een korte toelichting, hoe wij hier
invulling aan willen geven.
Principe 1: Goede zorg
Principe 1 stelt dat de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie het
bieden van goede zorg aan cliënten is. Dat stellen we dus centraal, met goede kwaliteit en
veiligheid als onze eerste en leidende prioriteit die we als raad van bestuur ook zo voelen.
De ingezette richting van herstructurering van de organisatie, in combinatie van het
cultuurtraject is geheel in lijn met de principes van goede zorg. Met als belangrijkste
uitgangspunten: de patiënt en het primair proces centraal, inrichting van zorgthema’s als
organisatieprincipe langs patiëntpaden, stevig en duaal management met
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook decentraal, ondersteund door adequate
kwaliteitssystemen en stuurinformatie. Dit moet in de tweede helft van 2018 zijn beslag
krijgen. In het nieuwe organisatiemodel is ook de positionering van een Chief Nursing Officer
voorzien, waarmee we de verpleegkundige vertegenwoordiging in de lijn willen verstevigen en
verankeren.
De raad van bestuur heeft daarnaast prioriteit gegeven aan het ziekenhuisbrede programma
‘interprofessioneel samenwerken en leren’. De kern hiervan is dat zorgprofessionals, die uit
verschillende disciplines betrokken zijn in de zorg voor de patiënt, gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de patiënt outcome.
Vanuit het profiel voeding, sport en bewegen heeft het ziekenhuis verder invulling gegeven
aan haar motto ‘gedreven door kennis, gericht op gezondheid’.
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Principe 2: Waarden en normen
Principe 2 stelt dat de raad van bestuur en raad van toezicht waarden en normen hanteren die
passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
De nieuwe raad van bestuur toont zich als rolmodel, door transparant te zijn in haar visie,
overwegingen en keuzes.
Door open te staan voor inbreng van alle medewerkers in de organisatie, deze inbreng mee te
wegen in besluitvorming, maar helder te zijn over de eindverantwoordelijkheid van de raad
van bestuur in de definitieve besluitvorming.
De raad van bestuur en medische staf hanteren een high trust - low tolerance beleid en treden
gezamenlijk op in het aanspreken op gedrag van vakgroepen of medisch specialisten die zich
niet conformeren aan vigerend beleid.
Een van de punten waarop de IGJ het ziekenhuis in de periode van verscherpt toezicht op
heeft gewezen is het ontbreken van een open aanspreekcultuur. Dit is aanleiding geweest tot
het definiëren van een cultuurtraject. De onderlegger hiervan is een aantal normen en
waarden, die de raad van bestuur consequent laat terugkomen in haar dagelijkse uitingen en
opdrachten naar de organisatie. Dit betreft:
- transparantie geven en vragen
- gelijkgerichtheid organisatie en medische staf in houding en gedrag
- sturen op collectiviteit
- trots op behaalde resultaten: ‘be good and tell it’
- sturen op resultaat
- aanspreken op gedrag
Om de gewenste gedragsverandering organisatiebreed te kunnen bewerkstelligen en te
bestendigen is van belang, dat de orde hersteld is: als kaders, rollen en taken helder zijn
kunnen medewerkers worden aangesproken op het niet naleven hiervan. Dit heeft er toe
geleid dat eerst de herstructurering wordt ingezet, en van daaruit invulling wordt gegeven aan
het cultuurtraject samen met het nieuwe management, ondersteund door een externe partij.
Vooruitlopend hierop kunnen afdelingen die de teamsamenwerking willen verbeteren, al aan
de slag in lijn met de gewenste organisatiecultuur.
Het ingezette visietraject (ZGVisie) heeft tot doel het doorleven van de visie, en de
bijbehorende normen en waarden van ZGV. De uitkomsten van dit traject kunnen leiden tot
aanscherpen van onze normen en waarden: ’wat willen we zijn als organisatie?’.
De afgelopen jaren heeft de organisatie zich met name gericht op de Plan-Do van de PDCAcyclus. Met de herinrichting van het kwaliteitssysteem en de aansturing door de kerngroep
kwaliteit is er in beginsel meer aandacht gekomen voor de Check-Act van de cyclus, door
meer nadruk op de leercyclus. We hebben hier de eerste stappen in gezet en in 2018 wordt
hier hard aan doorgewerkt.
Ook richting de raad van toezicht en adviesorganen betracht de raad van bestuur
transparantie op proces, afwegingen en dilemma’s.
Principe 3: Invloed belanghebbenden
Principe 3 stelt dat de zorgorganisatie randvoorwaarden en waarborgen schept voor een
adequate invloed van belanghebbenden.
Het ziekenhuis kent vier advies- en medezeggenschapsorganen die centraal zijn
georganiseerd te weten, de cliëntenraad, de medische staf, de verpleegkundige adviesraad
en de ondernemingsraad. Met alle vier de organen is structureel overleg, vastgelegd in een
jaaragenda.
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De medezeggenschaporganen hebben advies uitgebracht over het strategisch kader en de
ondernemingsraad en cliëntenraad hebben daarnaast conform de wet advies uitgebracht over
de begroting en de jaarrekening. De raad van toezicht heeft hier goedkeuring aan verleend.
De medezeggenschapsorganen zijn daarnaast actief betrokken bij de bestuurlijke wisselingen
die in 2017 plaatsvonden, bij het daaropvolgende verscherpte toezicht/onderzoek door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en het werven van nieuwe bestuurders (waar ook
adviezen over zijn gegeven) en nieuwe leden voor de raad van toezicht.
In 2017 is daarnaast het junior managementteam (MT) opgericht, die vanuit de nieuwe
generatie meedenkt over de visie en strategie van het ziekenhuis.
Het junior MT is als toehoorder bij de RvB vergadering aanwezig. In 2017 heeft het junior MT
over diverse onderwerpen ongevraagd advies gegeven.
De raad van bestuur betrekt de advies- en medezeggenschapsorganen vroegtijdig in
besluitvormingsprocessen om tegengeluiden mee te kunnen nemen.
Contacten tussen de raad van toezicht en de medezeggenschapsorganen zijn in de
jaarplanning van de raad van toezicht geborgd, met een duidelijke agenda en verslaglegging.
In het overleg tussen raad van toezicht en medische staf staat het punt kwaliteit & veiligheid
standaard op de agenda.
In 2018 wordt met de raad van toezicht en de adviesorganen het proces van inspraak,
samenspraak, tegenspraak en de rolvastheid hierin geëvalueerd en worden waar nodig
samenwerkingsafspraken herijkt.
Het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad wordt gepubliceerd op de website van ZGV, evenals
dat van de medische staf. Het jaarverslag van de ondernemingsraad is via het intranet voor
alle medewerkers beschikbaar, evenals het jaarverslag van de verpleegkundige adviesraad
en het junior MT.
Het jaarverslag van de raad van toezicht is als bijlage 1 toegevoegd bij dit jaarverslag en
wordt samen met dit verslag op de website van het ziekenhuis gepubliceerd.
In de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis een vooral intern gerichte focus gehad. In 2017 is
een start gemaakt met de blik naar buiten, met onder andere de regionale zorgagenda. In
2018 wordt de externe oriëntatie verder vormgegeven door een stakeholdersanalyse en
worden nieuwe samenwerkingsverbanden op zorgvernieuwing opgezocht. Het brede netwerk
van de nieuwe zorgbestuurders draagt hieraan bij.
Principe 4: Inrichting Governance
Principe 4 stelt dat de raad van bestuur en raad van toezicht ieder vanuit hun eigen rol
verantwoordelijk zijn voor de Governance van de zorgorganisatie
De bestuurscrisis heeft leerpunten opgeleverd ten aanzien van de inrichting van de
Governance. Een van de resultanten hiervan zijn afspraken over het handelen bij conflicten,
wat geformaliseerd wordt in 2018 in een conflictregeling. Begin 2018 heeft een eerste
evaluatie plaatsgevonden van de nieuwe samenwerking tussen RvB en RvT, onder
begeleiding van een extern adviseur.
Tijdens de evaluatie is het volgende geconstateerd. Door de bestuurscrisis in 2016/2017 en
het verscherpt toezicht in 2017 is in 2017 nadruk komen te liggen op extern toezicht en een
sterk controlerende rol van de RvT. De nieuwe situatie, met een vooruitstrevende nieuwe RvB
en RvT en een organisatie in verandering, vraagt om een nieuwe invulling van het intern
toezicht. Professionalisering en heldere communicatie staan hierbij centraal. Startpunt moet
zijn een heldere, gedeelde visie en koers.
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Daarnaast is geconstateerd dat het helpt als scherper wordt afgebakend welke projecten of
dossiers de RvT volgt en op welke onderdelen en waar de RvB de RvT uitsluitend als
klankbord gebruikt. Hiertoe geeft de RvB inzicht in de bestuurlijke agenda en de bijbehorende
dilemma’s en wordt op basis daarvan afgesproken op welke aspecten de RvT dit gaat volgen.
Principe 5: Goed bestuur
Principe 5 stelt dat de raad van bestuur de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke
doelstelling bestuurt.
Twee wekelijks vindt een vergadering van de raad van bestuur plaats, waarin besluitvorming
plaatsvindt. In de voorbereiding van besluiten wordt gevraagd om inzicht in de gevolgen van
het besluit voor patiënten, medewerkers of financiën, zodat de raad van bestuur een goede
afweging kan maken. Het verslag van de vergadering wordt gedeeld met alle leidinggevenden
en de adviesorganen.
De afspraken met de raad van toezicht ten aanzien van informatievoorziening zijn herijkt en
vastgelegd in een informatieprotocol.
Door de raad van bestuur en het strategisch management is een ziekenhuisbreed risicoprofiel
opgesteld. Hiertoe zijn de risico’s binnen negen domeinen in beeld gebracht. Per risicodomein
zijn risico-inventarisaties uitgevoerd en uitgewerkt. De hierbij geselecteerde risico’s hebben
strategische impact voor het ziekenhuis en zijn in 2017 aangehaakt bij de planning & control
cyclus van het ziekenhuis.
De uitgevoerde werkwijze zal in de periode 2017/2018 herhaald worden om tot een cyclische
benadering van risicomanagement te komen. In het hoofdstuk risico’s en onzekerheden uit dit
jaarverslag wordt nader ingegaan op het risicomanagement.
Principe 6: Verantwoord toezicht
Principe 6 stelt dat toezicht wordt gehouden vanuit de maatschappelijke doelstelling van de
zorgorganisatie door de raad van toezicht.
De RvT heeft in 2017 een toezichtvisie ontwikkeld met een daarbij behorend toetsingskader
voor de toezichtfunctie.
Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en het werkgeverschap van de RvB
vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en
gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. Deze code is in 2017
herzien en wordt vanaf het najaar 2017 ook stapsgewijs in Ziekenhuis Gelderse Vallei
geïmplementeerd. De nog ontbrekende onderdelen uit de Governancecode, zoals een
onkostenvergoeding raad van bestuur, zijn opgepakt en een conflictregeling is inmiddels
vastgesteld in 2018.
De leden van de RvT hebben geen (neven)functies die conflicteren met hun lidmaatschap van
de RvT van het ziekenhuis.
In de bijlage is het jaarverslag van de raad van toezicht integraal weergegeven.
Principe 7: Continue ontwikkeling
Principe 7 stelt dat de raad van bestuur en de raad van toezicht permanent hun
professionaliteit en deskundigheid ontwikkelen.
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats tussen raad van bestuur en raad van toezicht, in juni 2017
en begin 2018 onder begeleiding van een extern adviseur. De evaluatie in 2018 staat in het
licht van nadere kennismaking, het uitspreken van rolverwachtingen, het benutten van elkaars
krachten en afspraken maken over de wijze van het delen van informatie. Dit in de context van
een veranderende rol van de RvT, met onder andere een sterkere focus op toezicht op
kwaliteit.
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De evaluatie startte met een verdieping in een ieders drijfveren vanuit teamperspectief. Dit
vormde de basis om van daaruit het gesprek aan te gaan over de eerste ervaringen in de
samenwerking tussen RvB en RvT onderling.
Voor de individuele leden is een scholingsprogramma 2018 vastgesteld, alsmede een
inwerkprogramma voor nieuwe leden. In 2018 wordt het scholingsprogramma doorontwikkeld
naar collectieve scholing in lijn met de bestuurlijke agenda.
De raad van bestuur in nieuwe samenstelling heeft het voornemen om onder begeleiding van
een externe coach te reflecteren op haar handelen als team.
Voor de evaluatie en het jaargesprek met de leden van de raad van bestuur wordt een nieuw
proces ingericht, waarvan 360 graden feedback en zelfevaluatie een onderdeel is.

5. Kwaliteit van zorg
5.1 Kwaliteitsindicatoren
Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar continue verbetering en inzicht in eigen resultaten is
daarvoor onmisbaar. De kwaliteitsgegevens van de transparantiekalender en de
IGJ-kwaliteitsindicatoren over het verslagjaar 2016 zijn in het voorjaar van 2017 aangeleverd
(via OmniQ van Dutch Hospital Data) bij het Zorginstituut Nederland. Vanaf half 2017 zijn
deze openbaar beschikbaar via www.ziekenhuizentransparant.nl en via een link op de site van
het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl).

5.2 Sturing op kwaliteit
In februari 2017 voerde NIAZ Qmentum een audit uitgesteld besluit uit, wat leidde tot een
heraccreditatie. De audit liet zien dat NIAZ het kwaliteitssysteem van ZGV voldoende achtte,
maar waarbij ook een aantal handreikingen werd gegeven waarop ZGV kon verbeteren. De
volgende NIAZ accreditatie vindt in 2020 plaats volgens de nieuwe versie Qmentum Global.
Om regie te voeren richting een open en transparante kwaliteits- en veiligheidscultuur is de
kerngroep kwaliteit geformeerd. Vijf ondersteunende werkgroepen hebben zich vervolgens
ingezet voor ’Just Culture’ van veilig melden en interprofessionele samenwerking, waarin
audits, SIRE-procedures en andere kwaliteitssystemen een bron van inspiratie werden en
leidden tot nieuwe praxis. In een samenstelling van inhoudsdeskundigen en stakeholders
stelden de werkgroepen implementatieplannen op die in 2018 worden geïmplementeerd.
Op dit moment wordt nog niet alle informatie uit kwaliteitsinstrumenten ten volle benut. De
medische staf is betrokken bij het aanpassen van de werkwijze van kwaliteitsborging waarbij
informatie uit kwaliteitsinstrumenten, meer dan nu het geval is, ingezet wordt als feedback van
geleverde zorg en moet leiden tot verbetering van patiëntenzorg.
Dit past in het ziekenhuisbreed proces waarbij taken en verantwoordelijkheden opnieuw
worden belegd en geherdefinieerd. In de toekomst is een belangrijke rol weggelegd voor de
vertegenwoordigende medisch specialist binnen een zorgthema, om samen met de manager
zorg & bedrijfsvoering verbeteringen van zorgprocessen in gang te zetten.
Diverse onaangekondigde bezoeken van de IGJ hebben kwetsbare onderdelen in onze zorg
naar voren gebracht. Hierop zijn verbetermaatregelen doorgevoerd op het gebied van
antistolling, kritieke bevindingen radiologie en hoog risico medicatie. Een bijzondere plaats is
weggelegd voor de medische technologie.
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Door het instellen van een actiegroep is ziekenhuisbreed de medische technologie onder de
aandacht gebracht en zijn alle medewerkers geschoold op een aantal aspecten hiervan. De
inspectie heeft onze naleving van het convenant medische technologie en onze
verantwoording hierover inmiddels beoordeeld en toereikend bevonden. Uiteraard blijven wij
actief met verdere verbetering en vooral borging.

5.3 Klachten en geschillen
Conform de klachtenprocedure van het ziekenhuis kunnen patiënten terecht bij een de
klachtenfunctionarissen en/of de klachtencommissie. In 2017 hebben de
klachtenfunctionarissen contact opgenomen met alle klagers die een klacht kenbaar maakten
en hen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van klachtenafhandeling.
Vervolgens kan de klager kiezen voor een wijze van klachtenafhandeling die het beste past bij
het doel dat hij/zij wil bereiken. De klachtenfunctionarissen hebben een neutrale
bemiddelende rol.
Vanaf 2017 geldt de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hoewel niet verplicht
vanuit de wet heeft de raad van bestuur er voor gekozen om de klachtencommissie in het
leven te houden. De raad van bestuur delegeert het onderzoeken en beoordelen van
een klacht aan de klachtencommissie.
De voorzitter en secretaris van de klachtencommissie hebben jaarlijks een gesprek met de
raad van bestuur waarin de gang van zaken rond klachtenbehandeling en eventuele
knelpunten en aanbevelingen van de klachtencommissie worden besproken.
In 2016 hebben de klachtenfunctionarissen contact gehad met 617 klagers en vijf klagers
hebben zich gewend tot de klachtencommissie.
Ten opzichte van de vorige jaren is in 2017 het aantal klagers dat een klacht aan de
commissie heeft voorgelegd gelijk gebleven. Het totaal aantal klachten is iets lager dan in
2016 (617 versus 629).
Ziekenhuis Gelderse Vallei is aangesloten bij de geschillencommissie zorginstellingen.
In het kader van de herstructurering worden de klachtenfunctionarissen in de loop van 2018
ondergebracht bij de afdeling kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie vanuit het perspectief van
leren en verbeteren. We willen dan ook nadrukkelijk gaan sturen op follow-up, verbetering en
leren van klachten gericht op verdere verbetering van de kwaliteit, bejegening en
klanttevredenheid.

6. Duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheid heeft binnen het ziekenhuis een herkenbare plaats. Desondanks hebben we
eind 2017 een start gemaakt met het herijken en actualiseren van dit gedachtengoed afgezet
tegen de huidige maatschappelijk inzichten. Onder andere zal ons ziekenhuis moeten
anticiperen op de gewijzigde regelgeving en de wens van de overheid om de
milieurapportages aan te scherpen.
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6.1 Energiebewustzijn
Een ‘masterplan energie 2028’ is in voorbereiding en wordt in 2018 opgeleverd. In dit plan
wordt aangegeven welke investeringen nodig zijn om uitbreidingen qua energiestromen
binnen het ziekenhuis te kunnen blijven faciliteren. Duurzaamheid staat hierbij centraal.
Onderdeel hiervan is onder andere het installeren van zonnepanelen.
Energieverbruik 2017
In onderstaande tabel is het energieverbruik van 2017 afgezet tegen het verbruik van 2016.
Hierin is af te lezen dat het energieverbruik in 2017 nagenoeg constant is gebleven ten
opzichte van het verbruik in 2016.
Gas (M³)

Water (M³)

Elektriciteit (KWh)

C0² emissie (ton)

2016

2496325

103272

9485775

10778

2017

2430373

104770

9458666

10644

Verschil 2017-2016

2,5% minder

1,45% meer

0.3% minder

1.25% minder

6.2 Duurzame inkoop
Niet alleen als ziekenhuis moeten we zuinig zijn op ons milieu. Ook van onze leveranciers
moeten we dat meer dan tot dusverre eisen. Om meerdere redenen zijn we voorstander om
regionale leveranciers te betrekken bij de inkoop van onze goederen. Heel concreet hebben
we in 2017 een aantal regionale (duurzame) leveranciers betrokken, die ons voorzien van
producten op het terrein van voeding (personeelsrestaurant en patiëntvoeding). Deze
ervaringen gaan we beoordelen en zo mogelijk verbreden naar andere deelgebieden.
We zijn kritisch naar onze inkoopvoorwaarden en gaan meer eisen stellen aan leveranciers
om maatregelen te treffen om het milieu zo min mogelijk te belasten.
Het voorkomen van zoveel mogelijk verpakkingen of het reduceren van beperkt afbreekbare
plastics zijn daar voorbeelden van. Het belangrijkste is dat we in dialoog gaan met bestaande
leveranciers en de trends in de markt monitoren.

6.3 Duurzame inzetbaarheid medewerkers
De (toenemende) arbeidsmarktkrapte, in combinatie met een hoog ziekteverzuim, heeft de
urgentie vergroot voor een beleid op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De visie op
duurzame inzetbaarheid is voor de komende periode geactualiseerd, met als doel de
inzetbaarheid van de ‘gezonde’ medewerkers te behouden en/of verder te versterken. In de
notitie ‘100% inzetbaar’ zijn adviezen geformuleerd en vertaald naar concrete maatregelen
voor 2018.
Daarnaast is ingezet op het terugbrengen van het ziekteverzuim, onder andere door in te
steken op de factoren aandacht hebben voor elkaar, autonomie & regelruimte en zorg voor
meer werkplezier.
De toenemende krapte op de arbeidsmarkt heeft ook voedingsbodem gegeven voor het
structureel vormgeven van strategisch opleiden in relatie tot strategische personeelsplanning.
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Voor het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) is geïnvesteerd in regionale afstemming over
de opleidingscapaciteit. Intern heeft dat geleid tot een nieuw begrotingsmodel dat structureel
opleiden stimuleert en voorziet in boven formatief opleiden indien nodig. Er is een start
gemaakt met het ‘selecteren voor meer’ in de vorm van een ontwikkelroute mbo
verpleegkundigen en hbo-v trainees. Dit krijgt in 2018 een vervolg in loopbaanpaden.
Gestimuleerd door de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KIPZ) heeft ZGV daarnaast
geïnvesteerd in de ontwikkeling van teams en professionals.
In 2017 is de invoering van generatiebeleid in ZGV voorbereid en zijn voorbereidingen
getroffen voor het overgaan Eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA.
Hiermee zijn we als ziekenhuis niet langer afhankelijk van de inspanningen die het UWV
verricht in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie.

7. Financieel beleid
7.1 Inleiding
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft haar financiële performance over 2017 verbeterd ten
opzichte van het beperkte resultaat 2016. Een aantal oorzaken waardoor het resultaat over
2017 boven de begroting is gerealiseerd, is onder andere nacalculatie van de schadelast over
2016 die positief is uitgevallen in 2017, ‘eindsprint’ van de productie en declaratie gedurende
de laatste maanden van 2017 en de gemaakte productieafspraken met zorgverzekeraars,
waarvan de onderhandelingen tot laat in 2017 hebben plaatsgevonden.
De gunstige financiële performance, in combinatie met een beheerst investeringsbeleid,
hebben geleid tot een adequate solvabiliteitspositie.
Vorig jaar hebben wij reeds melding gemaakt van het feit, dat door de bezuinigingen van de
laatste jaren - als gevolg van de steeds krapper wordende financiële kaders - ’de rek er uit is’.
Er wordt kwalitatief steeds intensievere en hoogwaardigere zorg verleend door onze
organisatie en onze medewerkers aan relatief ziekere patiënten. De complexiteit en de
intensiteit van de gegeven zorg neemt jaar op jaar toe, terwijl de budgetten dat niet bijhouden.
Wij hebben over 2017 bij twee zorgverzekeraars niet volledig invulling kunnen geven aan de
gemaakte productie- en plafondafspraken, terwijl wij bij de andere zorgverzekeraars boven de
afsprakenzorg hebben geleverd. Per saldo hebben we dus nog steeds meer zorg geleverd
dan betaald is. Om recht te doen aan de door ons geleverde intensievere zorg hebben wij
over 2018 de afspraken kunnen maken op hetzelfde niveau als de afspraken over 2017.
De uitdaging voor 2018 is om hier volledig invulling aan te geven.
De zorgvraag vraagt naast de nodige veerkracht van artsen en medewerkers, constante
innovatie en verbetering van processen.
Wat ons daarbij niet helpt is ons hoge ziekteverzuim over 2017, dat zich eind 2017 ruim een
vol procent boven de branche bewoog. Dit hoge verzuim had volop onze aandacht in 2017 en
zal dat in de toekomst ook houden. Ook in de eerste maanden van 2018 nam de druk door de
griepgolf verder toe, zowel door het groot aantal patiënten in voornamelijk de acute as en in
de kliniek als door ziekte van ons personeel.
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Vooruitblik 2018
Voor 2018 en verder zijn we wat zorgelijker over de ontwikkeling van het operationele
resultaat. Onze eerste taak is om adequate en kwalitatief goede zorg te leveren
overeenkomstig de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars. De druk op het systeem en
de acute as en doorstroming in de keten in het bijzonder trekken een zware wissel. Naast
kostenbewust en effectief te werken moet er voldoende mogelijkheid blijven om te innoveren
en investeren. Bij sommige verzekeraars komen mogelijk plafondoverschrijdingen weer aan
de orde, terwijl we onze patiënten wel alle nodige zorg willen blijven geven. Ook doorstroming
in de keten naar revalidatie, ouderenzorg en eerstelijnsvoorzieningen is daar voor nodig.
Er is voor 2018 een geprognosticeerd resultaat van 1% van onze omzet begroot, hetgeen een
forse inspanning van de organisatie zal vergen om dit ook daadwerkelijk te kunnen inboeken.
Dit alles tegen het licht van een in 2018 in te zetten eerste fase van een herstructurering naar
een themagerichte organisatie, die tot afronding zal komen in 2019. Dit alles kan alleen tot
een succes worden met volledige inzet en gelijkgerichtheid van alle actoren binnen ons
ziekenhuis, waarin wij het volste vertrouwen hebben.
Investeringen en financiering
Het positieve resultaat over 2017 doet ons eigen vermogen in absolute zin stijgen. In 2016 is
er geïntensiveerd balansmanagement inclusief versnelde aflossing ingezet, destijds
ingegeven door de negatieve rente en leidend tot een verkorting van onze balans. Tezamen
met het gerealiseerde resultaat over 2017 is onze financiële positie in termen van solvabiliteit
verder verbeterd. In procenten van het balanstotaal steeg de solvabiliteit naar 26,9%. De
solvabiliteit komt uit boven het met de banken voor 2017 afgesproken doelpercentage van
23%, met verdere groeidoelen.
Een groot opgestart investeringsproject is de verbouwing van onze operatiekamers, een groot
en ingrijpend proces, dat vooralsnog uit vrije kasstromen is betaald (met name in 2018, gezien
de opstart eind 2017). Voor deze en toekomstige investeringen, waaronder mogelijk een
nieuw elektronisch patiëntendossier, zal in 2018 een financieringsaanvraag worden gedaan bij
bankiers. Dit om vanuit gezonde financieringsverhoudingen duurzaam de noodzakelijke
investeringen in zorginnovaties, verbouwing OK-complex, een nieuw ziekenhuis
informatiesysteem en elektronisch patiëntendossier (ZIS-EPD) blijvend te kunnen financieren.
De huidige balansverhouding met relatief beperkte leningen ten opzichte van onze activa laat
zien dat we onder gefinancierd zijn en biedt naar onze mening rechtvaardiging voor het
aantrekken van lang vreemd vermogen ter financiering van de investeringen.
Vanuit de eenmalige baten die tot een hoger dan begroot resultaat in 2017 hebben geleid,
wordt in 2018 geïnvesteerd in ‘de basis op orde’. Kwaliteit en veiligheid krijgt een eenmalige
impuls en de managementinformatie en sturing rond kwaliteit wordt verbeterd. Ook wordt - in
het verlengde van en ondersteunend aan de beoogde herstructurering - een nieuwe planning
en control (P&C) cyclus en bijbehorende managementinformatie op het gebied van personeel,
productie en financiën voorbereid. Hiervoor wordt in totaal € 350.000 vanuit het resultaat 2017
bestemd.
Tevens wordt eenmalig € 150.000 vanuit het resultaat 2017 bestemd om research in het
ziekenhuis te faciliteren. Het gaat alleen om financiering van research, die van strategisch
belang is voor ZGV en research die aansluit bij de speerpunten van het ziekenhuis.
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7.2 Ontwikkeling resultaat en financiële positie
Ontwikkeling resultaat
Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2017 bedraagt € 3,8 miljoen.
Bedragen x € 1 miljoen
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Honorariumkosten vrijgevestigde
medisch specialisten
Overige bedrijfslasten
Totaal der bedrijfslasten
Fin. lasten / belast. / res. aand. 3e
Resultaat

2017
219,9

2016

2015

8,5
10,8
239,2

215,7
7,7
10,4
233,8

209,8
7,2
9,3
226,3

116,3
15,9

116,4
15,2

110,2
15,5

33,7
66,5
232,4

32,8
65,2
229,6

32,3
60,6
218,6

3,0
3,8

3,9
0,3

4,2
3,5

7.3 Bedrijfsopbrengsten
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 239,1 miljoen, dit is een stijging van 2,3% ten
opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van zowel verkregen prijscompensatie voor
kostenstijgingen, als meer op de geleverde zorg afgestemde verkoopcontracten met
zorgverzekeraars.
Dit zit vooral in de € 4,3 miljoen gestegen opbrengsten zorgprestaties.
De gerealiseerde subsidies zijn € 0,6 miljoen hoger dan in 2016. Voornamelijk door subsidie
kwaliteitsimpuls.

7.4 Bedrijfslasten
De totale bedrijfslasten zijn met 1,1% gestegen tot € 232,3 miljoen. Deze stijging wordt onder
andere veroorzaakt door € 1,2 miljoen hogere overige bedrijfskosten. De afschrijvingskosten
zijn met € 0,7 miljoen gestegen en de honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten is
met € 0,8 miljoen gestegen, in lijn met toegenomen omzet.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn met € 0,1 miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is een
minimale daling. In 2017 is 24 fte meer ingezet dan in 2016 en lag het ziekteverzuim in 2017
hoger dan het jaar ervoor.
De geringe daling van de personeelskosten is vooral het gevolg van het treffen van een
voorziening voor het nabetalen van de ORT tijdens vakanties in 2016, alsmede door
aanpassing van de berekening van de voorziening PLB in 2016. Beiden zorgden voor een
eenmalige kostenverhoging in 2016, waarvan een deel in 2017 weer is vrijgevallen ten gunste
van het resultaat en daardoor een relatief beperkte daling in 2017.
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In de eerste maanden van 2018 zetten wij nog aanzienlijk meer formatie in, in de zorg ,
hetgeen ook nodig is.
Afschrijvingskosten
Het ziekenhuis is een kapitaalintensieve organisatie. De afschrijvingskosten zijn met € 0,7
miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk door de hogere investeringen (€ 4,5 miljoen) in 2017
ten opzichte van 2016.
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten zijn met 2,5% gestegen tot
€ 33,6 miljoen, in lijn met omzetstijgingen die ook een honorariumcomponent omvatten.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn met 2,0% toegenomen tot € 66,5 miljoen. Deze stijging komt
grotendeels voor rekening van de patiëntgebonden kosten (€ 0,7 miljoen) en van de algemene
beheerskosten (€ 1,1 miljoen) en lagere kosten voor onderhoud en energie (€ 0.4 miljoen).
De toename van de patiëntgebonden kosten komt door een stijging van de kosten van dure
geneesmiddelen, toename van poliklinische verstrekking van geneesmiddelen, toename
implantaatkosten en kosten laboratorium.
De stijging van de algemene beheerskosten komt onder andere door de afwaardering van de
kapitaalstortingen bij Medirisk, gestegen kosten voor ICT applicaties, een deel bestuurs- en
advieskosten mede naar aanleiding van de bestuurscrisis begin 2017 en minder vrijval van
diverse balansreserveringen ten opzichte van 2016, waardoor deze kosten gedrukt werden in
2016.
Financiële lasten
De financiële lasten zijn ten opzichte 2016 met € 0,9 miljoen gedaald; dit betekent een daling
van 23,5%. De afname van de rentekosten vloeit voort uit de aflossingen (2016 en 2017) en
neerwaartse renteherzieningen.

Deelnemingen
De cijfers van Clean Care Support B.V., zijnde een winst van € 64.134, zijn volledig in onze
geconsolideerde resultaten verwerkt. Het aandeel van derden in dit resultaat bedraagt
€ 31.425.

7.5 Balansposities
Activa
De boekwaarde materiële vaste activa is afgenomen met € 2,3 miljoen (- 1,7%). Er is voor
€ 13,6 miljoen geïnvesteerd en de afschrijvingslasten bedragen € 15,9 miljoen.
De deelneming in Medirisk is over 2017 geheel afgeboekt ten laste van het resultaat met
€ 0,6 miljoen.
De vlottende activa zijn met € 12,6 miljoen afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een
afname van de voorraden (€ 0,2 miljoen), een afname van de vorderingen (€ 3,9 miljoen) en
een afname van de liquide middelen met (€ 8,6 miljoen).
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Met name de daling van de liquide middelen is het gevolg van de gerealiseerde cashflow
(€ 25,2 miljoen), verminderd met de investeringen over 2017 (€ 13,6 miljoen), gedane
aflossingen in 2017 (€ 7,5 miljoen), gedane intrestbetalingen (€ 2,7 miljoen) en een
verandering in het werkkapitaal *vordering, schulden kortlopend (€ 10,6 miljoen).
Passiva
Van het geconsolideerde exploitatieresultaat van € 3,8 miljoen wordt € 0,5 miljoen toegevoegd
aan de bestemmingsreserve en € 3,3 miljoen aan de algemeen reserve. Het totaal eigen
vermogen bedraagt ultimo 2017 € 51,4 miljoen.
Voorzieningen
De hoogte van de voorzieningen is gelijk gebleven ten opzichte van 31 december 2016.
Enerzijds door een toename van de voorziening voor PLB met € 0,7 miljoen en de voorziening
eigen risico WA-verzekering met € 0,2 miljoen en anderzijds door een afname van de
personeelsvoorziening met € 0,4 miljoen. De daling van de personeelsvoorziening komt door
een dotatie ten behoeve van langdurig zieken en een vrijval van een deel van de verwachte
nabetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie.
Langlopende schulden:
De langlopende schulden zijn per saldo met € 7,3 miljoen afgenomen als gevolg van de
reguliere aflossingen.
Investeringen:
In 2017 is in totaal € 13,6 miljoen geïnvesteerd. € 4,5 miljoen in de huisvesting,
€ 7,7 miljoen in medische inventaris en ICT en € 1,4 miljoen in instandhouding en groot
onderhoud. De komende jaren zal het investeringsniveau naar verwachting toenemen door de
mid-life fase van ons gebouw en diverse elementen daarbinnen, waaronder de driejarige OK
verbouwing.
Vermogensratio:
Het eigen vermogen van het ziekenhuis is conform de geplande vermogensopbouw in het
meerjaren financieel model. Dit is van essentieel belang in een omgeving waarin
marktwerking zijn intrede heeft gedaan. In de markt (VWS, WfZ, etc.) wordt een
vermogensratio van ten minste 20% gehanteerd als streefnorm. De vermogensratio wordt
berekend door het eigen vermogen te relateren aan de som der bedrijfsopbrengsten.
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent ultimo 2017 een vermogensratio van 21,5%.
De solvabiliteit uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen bedraagt 27,1%.
Liquiditeit:
De liquiditeitspositie kan worden weergegeven via de current ratio (vlottende activa / kort
vreemd vermogen). De current ratio geeft de mate aan waarin een onderneming kan voldoen
aan haar korte termijn verplichtingen. De current ratio voor Ziekenhuis Gelderse Vallei is
ultimo 2017: 1,42. In 2018 wordt een daling verwacht door investeringen uit de vrije
kasstroom, maar verwachten we ook financiering aan te trekken. De beschikbare liquiditeit en
faciliteiten zijn toereikend om de continuïteit te garanderen.
Externe financiering, derivaten en afgesproken financiële ratio’s:
In 2017 is geen additionele externe financiering aangetrokken. Eind 2018 beogen wij dit wel
weer te gaan doen.
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Voor de reeds in eerdere jaren afgesloten derivaten is geen premie betaald. De producten zijn
uitsluitend aangeschaft om een variabele rente om te zetten naar een vaste rente, waardoor
het marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende
roll-over leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. In de rentepercentages is de
liquiditeitsopslag opgenomen zoals die gold per einde 2017.
De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het Waarborgfonds voor de Zorgsector
stelt aan het gebruik van financiële producten. De producten zijn niet eenzijdig door de
banken op te zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor het ziekenhuis indien de
marktwaarde van de financiële producten zich negatief ontwikkelt.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de banken afspraken gemaakt over het voldoen aan
normen voor drie financiële ratio’s in de lijn van ons meerjaren financieel model. Ultimo 2017
is voldaan aan alle ratio’s.

7.6 Vooruitkijkend naar 2018
De beleids- en begrotingscyclus 2018 is medio 2017 gestart met het vaststellen van het
corporate kader 2017. Een belangrijk onderdeel is het financiële kader 2018. Het fundament is
de meerjarige doorwerking van de begroting 2018, waarin is opgenomen een
spaardoelstelling van € 3,0 miljoen voor 2018, die is onderbouwd door een opsomming van op
te lossen knelpunten en maatregelen om tot deze besparing te komen.
Het uiteindelijke financiële kader is de resultante van:
- externe ontwikkelingen;
- beleidsdoelstellingen uit het corporate kader;
- interne ontwikkelingen;
- formulering van maatregelen om knelpunten op te lossen.
De begroting over 2018 is ingezet op een te realiseren resultaat van € 2,3 miljoen.

7.7 Samenvattend
Het jaar 2017 is in financieel opzicht een goed jaar geweest. Door de grote inzet van ons
personeel en een coöperatieve houding van enkele belangrijke zorgverzekeraars konden de
afspraken gedurende het jaar relatief beter afgestemd worden op de daadwerkelijke
patiëntenstromen.
Ook is het productievolume dat wij aan zorg kunnen en moeten leveren in stand gehouden en
geborgd voor 2018. Belangrijk is op te merken dat Ziekenhuis Gelderse Vallei haar balans
verder heeft verbeterd, wat ook aanleiding geeft om een meer evenwichtige balans te creëren
tussen materiele vaste activa en de mate waarin dit met lang vreemd vermogen kan worden
gefinancierd. Dit moet in 2018 resulteren in een financieringsaanvraag. Een sterke financiële
positie is daarvoor noodzakelijk en daarvoor liggen wij op koers.
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8. Risico's en onzekerheden
Risico gerichte aanpak
De raad van bestuur is overtuigd van de meerwaarde van een goed systeem van
risicobeheersing. In Ziekenhuis Gelderse Vallei is risico gestuurd werken al lange tijd
aanwezig. Binnen het ziekenhuis is door de raad van bestuur en het management op
strategisch niveau een ziekenhuisbreed risicoprofiel opgesteld. Hiertoe zijn de risico’s binnen
negen domeinen in beeld gebracht.
Per risicodomein zijn risico-inventarisaties uitgevoerd en uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in
een risicomatrix voor ieder domein waarop onder verantwoordelijkheid van domeinhouders
actieplannen dienen te worden uitgevoerd.
De hierbij geselecteerde risico’s hebben strategische impact voor het ziekenhuis en zijn in
2017 aangehaakt bij de planning & control cyclus van het ziekenhuis. De uitgevoerde
werkwijze zal in de toekomst herhaald worden om tot een cyclische benadering van
risicomanagement te komen.
Het is voor een betrouwbare jaarrekening van belang dat binnen de relevante processen
voldoende zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van gegevens. Hiertoe wordt jaarlijks,
door onder meer de afdeling internal control een controleprogramma uitgevoerd met een
bredere scope dan alleen de administratieve processen in relatie tot de jaarrekening.
Om in 2018 een goede procesgang te kunnen garanderen, is een goede, aantoonbare en
toetsbare administratieve organisatie essentieel.
Hiertoe zal multidisciplinair worden gewerkt om de ziekenhuisprocessen optimaal te laten
werken en derhalve te beschikken over een betrouwbare informatievoorziening.
Risicobereidheid
In onderstaande tabel zijn de strategische, operationele en financiële hoge risico's alsmede de
hoge risico's op het gebied van wet- en regelgeving in relatie tot risk appetite, kans en impact
beschreven.
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Tabel 1 Overzicht risico's en onzekerheden 2017 in relatie tot risk appetite, kans en impact.

Risicomanagement
In onderstaande tabel zijn de strategische, operationele en financiële hoge risico's alsmede de
hoge risico's op het gebied van wet- en regelgeving in relatie tot de beheersmaatregelen
beschreven (tabel 2).
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Tabel 2 Overzicht risico's en onzekerheden in relatie tot beheersmaatregelen.

Beschrijving risico's en onzekerheden

Risico
Categorie

Strategische
risico's

Risico
Soort

Verlies positie &
zorgprofiel

Verandering
speelveld
zorgaanbiederzorgverzekeraar

Operationele
risico's

Risico
Beschrijving

Getroffen
Beheersmaatregelen

Door in- en externe factoren
kan het voor het ziekenhuis
lastig zijn om de huidige
Beheersen
positie & het zorgprofiel te
behouden.

Door strakkere sturing op
wettelijke plicht door
zorgverzekeraars kan
vanwege de
maatschappelijke rol en
kerntaak van het ziekenhuis
schuring in de
samenwerking ontstaan.

Accepteren &
Beheersen

Uitval kritieke
(ICT-)
voorzieningen

Door in- en externe factoren
kan uitval van kritieke
voorzieningen (elektriciteit,
Beheersen &
gas, water, warmte, koeling,
Elimineren
medische perslucht,
zuurstof, gassen, ICT)
ontstaan.

Aantrekken,
ontwikkelen en
behouden van
personeel

Door de
arbeidsmarktsituatie en
werkdruksituatie vanwege
schaarste kan het
aantrekken, ontwikkelen en
behouden van personeel
alsmede het vullen van
opleidingsplaatsen lastig
zijn.

Beheersen &
Elimineren

Door ontoereikende checks
kan de medicatieveiligheid
in het geding komen.
Kwaliteitsthema's
waaronder
medicatieveiligheid

Beheersen

Doorgevoerde
maatregelen
● Optimalisatie sturings- en
verantwoordingsinformatie
● Uitbouwen speerpunten sport, voeding &
beweging en daarmee toonaangevend in
Nederland zijn.
● Analyse socio-demografische aspecten
● Versterken ketenzorg
● Zorg en ziekenhuis toekomstbestendig
inrichten inclusief nieuw besturingsmodel en
visietraject 2018
● Optimalisatie sturings- en
verantwoordingsinformatie
● Multidisciplinaire aanpak en
vertegenwoording in
onderhandelingsdelegatie
● Continue werken aan optimale relatie met
zorgverzekeraar met oog voor elkaars
belangen door het bieden van transparantie

● PDCA-cyclus ZIROP plannen
● Focus op business continuity management
● Frequent testen noodprocedure(s)
● Business Impact Analyses tijdig en correct
invullen en opvolgen
● Forse uitbreiding noodstroomvoorziening

● Strategische personeelsplanning
● Medewerkerstevredenheidsonderzoek
● Voldoende kwaliteit en bezetting in flexpool
● Continue scholing van medewerkers
● Gestart met project 'Arbeidsmarktcampagne'

● Implementatie en handhaving Richtlijn
medicatieverificatie
● Aanpassing Visie en Beleid op VoorToediening-Gereed-Maken (VTGM)
● Patiënten op polikliniek wijzen op
medicatieoverzicht
● Extra inzet van apothekersassistenten
● Optimalisatie EVS en toedieningsregistratie
● Regelmatige audits en checks op
Medicatieveiligheid
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Financiële
risico's

Wet- en
regelgeving

Onvoorzien effect
verzekerdenmutatie en te
leveren zorg in
relatie tot vulling
schadelastplafonds

Door onvoorziene effecten
kan de vaststelling van de
verzekerdenmutatie én de
te leveren zorg leiden tot
een andere vulling van de
schadelastplafonds.

ZIS, EPD en
deelsystemen niet
geïntegreerd

Door de afwezigheid van
integratie tussen ZIS, EPD
en deelsystemen kan
onvoldoende zicht op
juistheid, tijdigheid en
volledigheid van de
registratie van geleverde
zorg en de onderbouwing
ervan bestaan.

Accepteren &
Beheersen

Beheersen

Informatiebeveiliging &
privacy wet- en
regelgeving

Door falende
informatiebeveiliging
kunnen vertrouwelijke data
en persoonsgegevens
openbaar worden (mogelijk
leidend tot een boete).

Imagoschade door
niet-naleving weten regelgeving

Door in- en externe factoren
kan negatieve publiciteit
Accepteren &
over de organisatie
Beheersen
ontstaan.

Jaarverslaglegging

Accepteren &
Beheersen

Door in- en externe factoren
kan de jaarverslaglegging
Accepteren &
niet aan de vigerende wetBeheersen
en regelgeving voldoen.

● Portfoliomanagement
● Gebruik schadelastmonitor
● Optimalisatie sturings- en
verantwoordingsinformatie
● Regionale samenwerking en afspraken
● Inspraak via koepelorganisatie op
vaststelling rekenmethodiek

● Verkennen mogelijkheden tot geïntegreerd
ZIS & EPD
● Gebruik ValueCare Daily Auditing Systeem
voorafgaand aan facturatie
● Gebruik validatiemondule ZIS voorafgaand
aan facturatie
● Doorvoeren beheersmaatregelen leidend in
de toekomst tot HT
● Dossiercontroles door Internal Control op
volledigheid registratie
● Bewustwording en verplichte e-learning
Informatiebeveiliging
● Identity & Access Management
● Secure mail
● Onderzoek beveiligde USB-sticks
● Benoeming Functionaris
Gegevensbescherming
● Toekomstbestendige inrichting ITinfrastructuur
● Afdekking restrisico's middels een
cyberverzekering
● Eenduidig protocol (crisis)communicatie
● Toetsing borging thema's kwaliteit en
veiligheid door afdeling Kwaliteit
● Toetsing borging thema's arbo door afdeling
P&O
● Toetsing borging wet- en regelgeving NZa
door afdeling internal control

● Continue werken aan transparante
samenwerking met externe accountant met
oog voor elkaars belangen (samenwerking
3e en 4e lijn).
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In de laatste jaren wordt steeds meer invulling gegeven aan verschillende vormen van
risicomanagement. Te denken valt aan het information security management system (ISMS)
voor informatiebeveiliging, de prospectieve risicoanalyses op zorgprocessen vanuit kwaliteit
of de onafhankelijke risicoanalyses en interne controles op de werking van het
risicomanagement en control framework van niet-zorginhoudelijke processen door de
afdeling internal control. Samen met bestaande audit- en certificeringstrajecten vanuit
specifieke disciplines, zoals het NIAZ, accreditaties medisch specialisten en diverse
certificeringen binnen processen, ontstaat een breed spectrum aan risicobeheersing.
In 2018 en verder zal worden toegewerkt naar een meer integrale benadering en
verankering van risicomanagement binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei, waaronder een
eenduidige verbinding tussen risicomanagement op operationeel, tactisch en strategisch
niveau.
Fraudeaspecten en misstanden
Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt tijdens interviews door de accountant meer expliciet
aandacht besteed aan fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van
(bijzondere) journaalposten in de financiële administratie. In 2017 is een nieuw
fraudeprotocol opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur met instemming van de
ondernemingsraad.
Misstanden kunnen worden gemeld bij de leidinggevende, de raad van bestuur of bij de
bedrijfsjurist.
Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid tot het melden van een misstand geformaliseerd door
middel van het opstellen van een zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ (procedure melding
misstand), die begin 2010, na instemming van de ondernemingsraad, is vastgesteld. In 2017
is er één melding van een fraude gedaan bij een leidinggevende. Deze is onderzocht door
een extern bureau en heeft geleid tot ontslag van de betreffende medewerker.
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Jaarverslag raad van toezicht 2017
Toezicht
De raad van toezicht (RvT) van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het
functioneren van de stichting in het algemeen en van de raad van bestuur (RvB) in het
bijzonder. Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het RvT-model.
De statuten en de reglementen van de RvB en de RvT met haar commissies bepalen de
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT ook in relatie tot de RvB.
De RvT heeft op 26 maart 2018 goedkeuring gegeven aan het instellingsjaarverslag.

Verantwoording
Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en het werkgeverschap van de RvB
vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en
gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg, die in 2017 is herzien en
vanaf het najaar 2017 ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei stapsgewijs wordt
geïmplementeerd.
De leden van de RvT hebben geen (neven)functies die conflicteren met hun lidmaatschap
van de RvT van het ziekenhuis.
Eind 2016 was de RvT genoodzaakt in te grijpen in het al langer bestaande bestuurlijke
conflict tussen RvB en de medische staf waarin zij ook zelf betrokken raakte. Dat maakte
een onafhankelijk onderzoek nodig. In overleg met de RvB en alle geledingen is begin 2017
aan prof. J.H. Hubben verzocht dit onderzoek uit te voeren, daarbij de oorzaken te
analyseren en aanbevelingen te doen.
In vervolg hierop hebben drie leden van de RvT besloten hun positie ter beschikking te
stellen om de weg vrij te maken voor bestuurlijke vernieuwing. Van beide bestuurders werd
afscheid genomen en in het bestuur van de medische staf vonden wisselingen plaats. Naast
deze structurele veranderingen werd intensief gewerkt aan een cultuurverandering waarin
kwaliteit, verantwoordelijkheid, transparantie en samenwerken de pijlers waren. Gelijktijdig
met de start van het onderzoek is de heer W.J.G. Blaauw aangesteld als interim voorzitter
RvB, met als doel de bestuurbaarheid van de organisatie te borgen. Later werd de heer
L.J.M. Bloemers, directeur financiën, internal control, tijdelijk benoemd als statutair
bestuurder, om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen.
In juni heeft de RvT een zelfevaluatie/reflectie uitgevoerd met externe begeleiding,
gebaseerd op drie dimensies van Governance (inhoud, inrichting en interactie). Daarbij werd
ook de RvB de gelegenheid geboden om hun visie te geven op het functioneren van de RvT.
De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, zijn met elkaar gedeeld.

Mutaties RvT en RvB
De RvT bestaat eind december 2017 uit zes leden. Normaliter vindt herbenoeming plaats
aan de hand van een rooster van aftreden, met een maximum van twee zittingstermijnen
van vier jaar. Met de zittende zes leden van de RvT zijn de relevante specifieke
deskundigheden voldoende in de raad vertegenwoordigd (bijlage 1).
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Op 21 maart hebben mevrouw L.C.J.M. Lemaire en de heer IJ.J.H. Breukink hun functie
tussentijds neergelegd. Op diezelfde datum is de heer R. Bosveld teruggetreden als
voorzitter en vervolgens is zijn lidmaatschap beëindigd op 29 juni. De heer J.S. van der
Heide heeft het voorzitterschap van hem overgenomen.
De openstaande vacatures in de RvT zijn met hulp van een wervingsbureau en in een open
procedure per 29 juni ingevuld door mevrouw I.T.J. Grimm en de heren W. Oosterom en
B.J.M. van der Meer.

Samenstelling RvT per 31 december 2017
- drs. J.S. van der Heide, voorzitter en lid remuneratie- en governancecommissie
- ing. G.A. Alewijnse, vicevoorzitter en voorzitter remuneratie- en governancecommissie
- mevrouw drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp MBA, lid en lid auditcommissie financiën
- prof.dr. B.J.M. van der Meer arts, MBA, lid en voorzitter auditcommissie kwaliteit &
veiligheid
- drs. W. Oosterom, lid en voorzitter auditcommissie financiën
- mevrouw drs. A.C.H. Versteegden MBA, lid en lid auditcommissie kwaliteit & veiligheid
- mevrouw M.H. van Haren, ambtelijk secretaris
Meer informatie over de leden van de RvT is opgenomen in bijlage 1.
Ook de werving voor nieuwe bestuurders is in een open procedure en met begeleiding van
een professioneel bureau ter hand genomen en de RvT kon met een positief advies van de
geledingen overgaan tot de benoeming van mevrouw drs. M.M. van ’t Veld als voorzitter
RvB per 1 oktober en drs. A. Hakbijl RA per 1 februari 2018 als lid RvB.

Bijeenkomsten
De RvT kent, gegeven de beleidscyclus van het ziekenhuis, een jaarlijkse vergadercyclus
met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het jaarplan met de
begroting, de uitvoering van de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening.
De RvT heeft, volgens de jaarplanning, in 2017 zes reguliere vergaderingen gehouden in
aanwezigheid van de (interim) RvB. Op een enkele vergadering na was de RvT voltallig
aanwezig.
Daarnaast zijn tientallen extra overleggen gevoerd, deels buiten het bijzijn van de RvB.
De constructie van dagelijks bestuur RvT is opgeheven en omgezet in een informeel en
agenderend overleg tussen de voorzitters van RvT en RvB.
Er is in dit jaar veelvuldig overleg gepleegd met de verschillende geledingen over de
besturing van de organisatie en verbetering van de samenwerking tussen bestuur en
medische staf. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid en de cultuur en structuur
van de samenwerking kwamen daarbij intensief aan de orde. Dit heeft geleid tot een sterke
verbetering van het verstoorde onderlinge vertrouwen.
Intensieve gesprekken zijn gevoerd met de IGJ in het kader van het verscherpt toezicht dat
tot onze vreugde werd opgeheven per 13 november 2017.
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Met de ondernemingsraad, cliëntenraad, verpleegkundige adviesraad en het stafbestuur is
in 2017 meermalen diepgaand gesproken over de crisis en hoe hier uit te komen. De RvT
heeft deze soms ook moeilijke gesprekken als zeer constructief ervaren.
Daarnaast is veelvuldig overleg gevoerd met de RvB en de adviesgeledingen over de
besturing van de organisatie in relatie tot de verbetering van de samenwerking met de
vereniging medische staf, het medisch specialistisch bedrijf en de verantwoordelijkheid voor
kwaliteit en patiëntveiligheid. In januari werd, met steun van de interne geledingen, de heer
W.J.G. Blaauw aangesteld als interim-bestuurder.
Een delegatie vanuit de RvT heeft tweemaal een deel van een overlegvergadering van de
ondernemingsraad bijgewoond, waar thematisch en in de vorm van evaluatie is gesproken
over de bestuurlijke onrust en de benodigde aanpassing van de interne aanspreekcultuur.
Een delegatie vanuit de RvT heeft eenmaal een vergadering van de cliëntenraad
bijgewoond, waarbij naast reguliere onderwerpen en uitwisseling ook werd teruggeblikt op
de periode van bestuurlijke onrust en het verscherpt toezicht.
Tijdens werkbezoeken heeft de RvT zich op locatie laten informeren over kwaliteit &
veiligheid op het operatiekamercomplex en het klinisch chemisch hematologisch
laboratorium.
Met het bestuur van de medische staf is in 2017 eenmaal een regulier overleg gevoerd.
Daarbij is gesproken over de verbetering van de patiëntveiligheidscultuur en mandatering
medisch specialisten. Daarnaast is veelvuldig ad hoc gesproken over de procesinterventies
om te komen tot goede samenwerkingsafspraken tussen het medisch specialistisch bedrijf
en de ziekenhuisorganisatie.

Besluiten
Tijdens de RvT-vergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de reguliere zaken
besproken volgens de in het ziekenhuis gehanteerde beleidscyclus en zijn specifieke
onderwerpen aan de orde geweest:
·
Er is goedkeuring verleend aan de door de RvB vastgestelde begroting
2017.
·
Aan de RvB is met waardering voor het resultaat decharge verleend
betreffende het financiële jaarverslag over 2016, mede op grond van een toelichting
door de interne controller en een accountantsverslag en goedkeurende verklaring van
Deloitte.
·
Het strategisch kader 2017-2020 is besproken en goedgekeurd.
·
Het kader 2018 is een combinatie van een beleidsinhoudelijk- en financieel
kader. De RvT heeft hiermee ingestemd.
·
De financiële resultaten van het ziekenhuis zijn besproken aan de hand van een advies
vanuit de auditcommissie financiën, op basis van de verstrekte kwartaalrapportages.
·
De opdracht aan de accountant is geformuleerd voor de controle over het boekjaar
2017.
·
Het instellingsjaarverslag over 2016 is door de RvT goedgekeurd.
·
Scholingsplan RvT 2018 is vastgesteld en gecommuniceerd naar de NVTZ.
·
Er is een ‘regeling auto van de zaak’ vastgesteld voor de bestuurders van het
ziekenhuis.
·
De uitkomsten van de NIAZ-accreditatie.
·
Het functioneren van enkele afdelingen en specialisten.
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Door middel van een presentatie is de raad op de hoogte gesteld van ontwikkelingen
aangaande management development en het leerhuis. Ook heeft de RvT zich laten
informeren over ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid.

Auditcommissie financiën
De commissie heeft tot taak de toezichthoudende rol van de RvT ter zake financiële
aangelegenheden en van de financiële verantwoording meer diepgang te geven.
De commissie heeft in 2017 viermaal vergaderd met de RvB en de controller.
Het voorzitterschap is in 2017 overgenomen door de heer W. Oosterom.
Gebaseerd op het informatieprotocol zijn de concept jaarstukken, het treasury jaarplan 2017
en 2018, het accountantsverslag 2016 en de managementletter 2017 met de accountant
besproken.
In de auditcommissie zijn daarnaast de financiële kwartaalrapportages 2017 en de begroting
2018 aan de orde geweest, is de auditcommissie geïnformeerd over de integrale aanpak
rondom risicobeheersing en internal control en zijn de vijf lijnen van horizontaal toezicht
toegelicht.
Verder is gesproken over de zorginkoop 2018 in relatie tot de productie 2017 en is
stilgestaan bij de meerjarenbegroting van de investeringsplanning. Er is inzicht verkregen in
de status en voortgang van de fiscale commissie.

Remuneratie- en governancecommissie (RGC)
De RGC heeft tot taak om de RvT te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het
bezoldigingsbeleid van de leden van de RvB en over de honorering van de leden van de
RvT zelf. Daarnaast coördineert de RGC de governance gerelateerde onderwerpen en
bereidt deze voor, voor de RvT. De werkwijze is in een reglement vastgelegd.
De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de RvB zijn gebaseerd op de
gemeenschappelijke regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in
Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren.
De honoreringsmaxima van de bestuurders in de Wet Normering Topinkomen
(WNT-2 regeling) zijn gekoppeld aan de complexiteit en omvang van de organisatie die
wordt uitgedrukt in bezoldigingsklassen voor de bestuurder. De honoreringspercentages
voor de toezichthouders worden hieraan gerelateerd. De RvT heeft in 2016 ingestemd met
de klasse-indeling van het ziekenhuis in klasse V.
De bezoldiging van de leden c.q. voorzitter van de RvT is voor 2017, gezien het intensieve
tijdsbeslag tijdelijk vastgesteld op 10 respectievelijk 15% van de bezoldiging van de
bestuurder.
De voorzitter van de RGC heeft met de interim bestuurder een tussentijds evaluatiegesprek
gevoerd.
Voor alle (neven)functies van de RvB (zie bijlage elders in jaarverslag ZGV) is toestemming
verleend door de RvT.

Auditcommissie kwaliteit & veiligheid
Deze adviescommissie ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden
op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg en heeft ook
een klankbordfunctie.
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De commissie heeft in 2017 driemaal vergaderd met de RvB en de verantwoordelijken op
het gebied van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid vanuit de organisatie en de medische
staf.
Tijdens de vergaderingen is onder andere stilgestaan bij:
·
inspectiebezoeken en jaargesprek van de IGJ aan het ziekenhuis;
·
onderzoeken van de IGJ in het kader van het verscherpt toezicht;
·
interne audits bij diverse afdelingen van het ziekenhuis;
·
kwaliteitsstructuur van de organisatie en plan van aanpak kerngroep kwaliteit &
veiligheid in relatie tot het medisch specialistisch bedrijf en borging van
verantwoordelijkheden;
·
kwaliteitsindicatoren;
·
kwartaalrapportages kwaliteit van zorg;
·
calamiteiten gemeld bij de inspectie;
·
functioneren vakgroepen / medisch specialisten;
·
HSMR-cijfers 2014-2016;
·
plan van aanpak NIAZ-heraccreditatie 2017.

Ten slotte
De RvT constateert dat het ziekenhuis een moeilijke en ook pijnlijke periode van crisis heeft
doorgemaakt en dat medewerkers en specialisten de kracht hebben getoond ondanks dat,
elke dag weer goede zorg te bieden aan de patiënten van onze regio. Het is verheugend te
zien dat met vereende krachten de weg omhoog gevonden is. Zo gaan we met vertrouwen
het nieuwe jaar tegemoet.
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Bijlage 1 Samenstelling raad van toezicht
Naam

Leeftijd (relevante) (neven)functies

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

ing. G.A. Alewijnse Vicevoorzitter,
tevens voorzitter
remuneratie- en
governance
commissie

50

Bedrijfskundig
HRM
Onderwijs

20-09-2016 2020

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming
ja

mevrouw drs.
I.T.J. GrimmRuiterkamp MBA

Lid, tevens lid
auditcommissie
financiën

48

Financieel
ICT
Organisatieontwikkeling

29-06-2017 2021

ja

drs. J.S. van der
Heide

Voorzitter,
tevens lid
remuneratie- en
governancecommissie

58

Netwerk zorg
04-11-2016 2020
Medisch
Management zorg
Onderwijs / wetenschap

ja

Jaarverslag 2017

Functie

- Voorzitter college van bestuur St.
Regionaal Opleidingen Centrum
Aventus
- Lid bestuur Economische Board
Stedendriehoek
- Bestuurslid St. innovatie beroepsonderwijs
- Lid college van bestuur
Christelijke Hogeschool
Windesheim
- Lid RvC IW4 Beheer NV
Veenendaal
- Lid RvC Bio Prodict BV
- Zelfstandig adviseur, project- en
programmaleider
- Lid RvT Groene Hart Zkh. Gouda,
lid kwaliteitscie
-Lid RvT St. WoonZorgUnie
Veluwe, vz kwaliteitscie.
- Auditor NIAZ
- Arbiter Scheidsgerecht
- Lid RvT Leliezorggroep
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Aftredend
per

Naam

Functie

Leeftijd (relevante) (neven)functies

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

drs. R. Bosveld

Voorzitter,
tevens lid
remuneratiecommissie

59

Corporate Governance
Bedrijfskundig
Financieel
Management profit
Openbaar bestuur

01-12-2014 29-06-2017

Bedrijfskundig
Financieel
HRM
Management profit
Onderwijs/wetensch

01-08-2015 21-03-2017

dr. IJ.J.H. Breukink Lid, tevens
voorzitter
auditcommissie
financiën

53

- Lid Board of directors PPF Group
NV
- Lid RvC en voorzitter
auditcommissie Vivare
- Lid RvT ROC Rijn-IJssel
- Lid RvC en voorzitter
auditcommissie Stichting Centrum
Indicatiestelling Zorg
- Bestuurslid Fonds NutsOhra
- Lid RvT Stichting De Opbouw
- Lid RvB Wageningen
UR
- Voorzitter RvA World
Food Center Ede
- Lid kerngroep FoodValley
- Lid comité van toezicht
Operationeel Programma
EFROOost-Nederland
- Lid stuurgroep Governance en
Finance VSNU
- Lid algemeen bestuur stichting
SURF

Aftredend
per

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming
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Naam

Functie

Leeftijd (relevante) (neven)functies

mevrouw dr.
L.C.J.M. Lemaire
MBA

Vicevoorzitter,
50
tevens voorzitter
auditcommissie
kwaliteit van zorg

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Aftredend
per

- Anesthesioloog in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis (OLVG)
Amsterdam
- Lid bestuur medische staf OLVG

Netwerk zorg
Medisch
Management zorg
Management profit

01-01-2013 21-03-2017

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming

prof. dr. B.J.M. van Lid, tevens
der Meer arts, MBA voorzitter
auditcommissie
kwaliteit &
veiligheid

47

- Anesthesioloog-intensivist
Amphia ziekenhuis
- Voorzitter vakgroep
Anesthesiologie, intensive care
en pijnbestrijding
- Hoofd IC Maasstadziekenhuis
(ad interim sinds 01-11-2017)
- Hoogleraar Tias/Tilburg
University
- Editorial Board BJA-education

- Inhoudelijk op zorg
en kwaliteit
- changemanagement
en leiderschap
- onderzoek en
wetenschap

29-06-2017 2021

ja

drs. W. Oosterom

66

- Lid RvT Reinierhagagroep
- Lid RvT GGZ instelling
Rivierduinen en voorzitter
Auditcommisie financiën
- Lid RvC ICCO
- Voorzitter auditcommissie
financiën Federatie Medisch
Specialisten

adviseur
gezondheidszorg/
toezichthouder

29-06-2017 2021

ja

Lid, tevens
voorzitter
auditcommissie
financiën
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Naam

Functie

Leeftijd (relevante) (neven)functies

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Aftredend
per

Netwerk zorg
Bedrijfskundig
Management zorg
Management profit
Zorgtechnologie/ICT

15-03-2016 2020

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming

- Advisor to the board van de
WAEH (wereldorganisatie
oogziekenhuizen)

mevrouw A.C.H.
Versteegden

Lid, tevens lid
auditcommissie
kwaliteit &
veiligheid

48

- Voorzitter RvB Vilans
- Lid RvC Elan Wonen
- Voorzitter bestuur Sekondant

ja
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Bijlage 2 Samenstelling raad van bestuur
Naam

Functie

Leeftijd

Nevenfuncties

Werkzaam in de huidige
functie sinds

Uit dienst bij
de
organisatie

01-03-2008

Werkzaam bij
de
organisatie
sinds
01-03-2008

drs. D. van Starkenburg

Voorzitter

62

mevrouw drs. N.W.
Zeller-van der Werf

Lid

62

mr. W.J.G. Blaauw

Voorzitter a.i.
Lid a.i.

62

- Voorzitter RvT St. Topaz
- Lid adviesraad Mens en Mij. ROC
Mondriaan
- Voorzitter RvC Medirisk
- Lid Healthcare Advisory Board
ABN AMRO
- Lid RvT GGZ Delfland
- Lid RvT Woonzorgcentrum de
Annenborch
- Bestuurslid Van Kalmthout
foundation
- Voorzitter RvC psycho medisch
centrum Synaeda bv.
- Voorzitter RvA MSB
Isala Zwolle

01-01-2002

01-08-1977

10-04-2017

01-02-2017- 30-09-2017
01-10-2017

01-02-2017

10-04-2017
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Naam

Functie

mevrouw drs. M.M. van ’t Voorzitter
Veld

Leeftijd

Nevenfuncties

Werkzaam in de huidige
functie sinds

47

- Lid RvT Verwey-Jonker Instituut
- Lid RvT omroep WNL
- Lid van de Raad voor
civiel-militaire Zorg en
Onderzoek (adviesraad minister
van Defensie)
- Voorzitter bouwfonds
cultuurfonds (onbezoldigd)

01-10-2017

Werkzaam bij Uit dienst bij
de
de
organisatie
organisatie
sinds
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9. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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9. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
9.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

1
2

130.994.046
0
130.994.046

133.293.340
639.446
133.932.786

3
4
5

3.817.043
38.941.127
15.529.856
58.288.026

4.001.074
42.782.657
24.148.560
70.932.291

189.282.071

204.865.077

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

727.172
4.905.004
45.648.225

727.172
4.405.004
42.357.239

Totaal eigen vermogen
Aandeel derden

51.280.400
109.726

47.489.414
78.300

Totaal groepsvermogen

51.390.126

47.567.714

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves

6

Voorzieningen

7

16.999.065

16.920.702

Langlopende schulden

8

79.711.969

87.171.107

9
10

710.021
40.470.890

2.440.686
50.764.869

189.282.071

204.865.077

Kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
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9.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

219.861.906
8.496.995
10.773.982

215.649.630
7.737.407
10.439.093

239.132.882

233.826.131

116.312.458
15.880.801
33.643.834
66.464.709

116.431.219
15.126.866
32.796.666
65.244.340

232.301.802

229.599.091

6.831.080
-3.008.669

4.227.040
-3.934.097

3.822.412
0

292.942
0

3.822.412
-31.425

292.942
-17.153

3.790.986

275.790

2017
€

2016
€

500.000
3.290.986

0
275.790

3.790.986

275.790

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

14
15
16

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
Overige bedrijfskosten

17
18
19
20

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Rentelasten

21

GROEPSRESULTAAT BOEKJAAR voor belastingen
Vennootschapsbelasting
GROEPSRESULTAAT BOEKJAAR
Resultaat aandeel derden

22

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
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9.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€

2017
€

€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige
Mutaties voorzieningen
Afboeking deelneming Medirisk

6.831.080

1
7
2

15.895.801
78.364
639.446

4.227.040

15.126.866
3.783.293
0
16.613.611

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s
Vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)

3
9
4
10

184.031
-1.730.665
3.841.530
-10.571.248

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde en ontvangen interest

21

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa

1
2

-736.049
-3.422.552
-16.270.113
-3.880.476
-8.276.352

-24.309.189

15.168.339

-1.171.990

-2.731.399

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

18.910.159

-4.255.328
-2.731.399

-4.255.328

12.436.940

-5.427.318

-13.596.507
0

-9.096.394
294.363
-13.596.507

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-8.802.031

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Nieuw opgenomen leningen
Kortlopend bankkrediet

8
8

-7.459.138
0
0

-20.222.473
0
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7.459.138

-20.222.473

Mutatie geldmiddelen

-8.618.705

-34.451.821

24.148.560
15.529.856
-8.618.705

58.600.381
24.148.560
-34.451.821

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Mutatie boekjaar
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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9.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
9.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is statutair (en feitelijk) gevestigd te Ede, op het adres Willy Brandtlaan 10,
en is geregistreerd onder KvK-nummer 41049860.
Stichting ZGV staat aan het hoofd van de groep. De stichting heeft ten doel op een patiëntgerichte en
betrokken wijze als geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf kwalitatief hoogwaardige (para-)medische en
verpleegkundige zorg te (doen) bieden in de regio en houdt daartoe voorzieningen in stand.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.
De debiteurenpositie in 2016 is verlaagd met € 22.104.854,- en het saldo nog te factureren met hetzelfde
bedrag opgeboekt. Daarnaast is het saldo rekening courant medisch specialisten met € 296,754,- opgehoogd
en is het saldo overige schulden met hetzelfde bedrag afgeboekt.
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.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de financiële gegevens
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het
resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.
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Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien
de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager
is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil
(negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment
dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt
overgedragen.
De navolgende organisaties maken deel uit van de verslaggevende eenheid:
Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede:
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten Holding B.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede;
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede:
• Clean Care Support B.V. te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft over bovenstaande organisaties, met uitzondering van Clean Care
Support B.V. (51%), volledige zeggenschap (100%).
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen
toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen
transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.
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Toelichting specifieke aandachtspunten jaarrekening 2017 medisch specialistische zorg
Inleiding
De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor medisch
specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. Sinds het jaar
2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico’s drastisch
afgenomen met de invoering van de vaststelling van de uitkomsten van het expertonderzoek naar de
omzetverantwoording 2012 en 2013 en de vaststelling van transitiebedragen. Vanaf 2015 zijn de risico’s verder
verminderd.
De resterende in de jaarrekening 2017 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 en evt. eerdere jaren;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren;
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 9.4.3
van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2017 meegenomen en is
de “Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2017 Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.

Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2017
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2017 zijn (inclusief de status hiervan)
hierna toegelicht voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 en eerdere jaren
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2016 en eerdere jaren
finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover
met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft wel geleid tot beperkte wijzigingen van
de in de jaarrekening 2015 opgenomen nuanceringen van € 0,685 mln. in de jaarrekening 2016 naar € 0,654
mln. in de jaarrekening 2017.
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2017
De NFU, NVZ en ZN hebben een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2017 gepubliceerd. Door de
NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving, waarmee
een inherent risico blijft bestaan. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende
zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de
facturatie 2017 concluderen. De instelling heeft, voor de jaarrekening deels op basis van een risicoanalyse,
onderzoek verricht naar de risico’s die voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei materieel zijn. In deze
risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare
overige in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2016
resp. 2017 op basis van eigen tooling.
Daarnaast is Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei bezig op basis van deze handreiking het onderzoek inzake
2017 af te ronden. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het
inschatten van de risico’s die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening
houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting volgt in het najaar 2018 uitsluitsel
over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
nuanceringen geboekt.
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Doelmatigheidscontroles over 2017 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd (kunnen) worden. Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De
NZa heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid
blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei geen afspraken terzake
gemaakt met zorgverzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het
landelijke omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe
doelmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op
de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de zorgverzekeraars voor 2017 schadelastafspraken gemaakt.
Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2017 heeft plaatsgevonden op basis van een beste
schatting van het voortgangspercentage ultimo 2017 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening
houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de
Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2017 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de
waardering van het onderhanden werk ultimo 2017.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is
de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.
Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten leiden.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaren tot en met 2013 afgerekend. De opbrengstverrekeningen
vanaf 2014 zijn nog niet definitief afgerond.
Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best
mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot
bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met
voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
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9.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar zorginstelling Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei 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.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het
actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot
het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Gronden worden gewaardeerd tegen actuele kostprijs, waarbij de
herwaarderingen worden opgenomen in het eigen vermogen. Op gronden wordt niet afgeschreven. Groot
onderhoud wordt geactiveerd, de regelmatig voorkomende onderhoudskosten worden ten laste van de
exploitatie gebracht.
Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing
verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe
arbeidskosten en een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Grond : 0%.
• Bedrijfsgebouwen en terreinen : 2%/ 5%/ 10%.
• Machines en installaties : 5%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting : 10%/ 14,3%/ 20%/ 33,3%.
• Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa : 1%.
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.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig is. Indien een dergelijke indicatie aanwezig is wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst
en verliesrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou
zijn verantwoord.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van vaste verrekenprijzen onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.
Financiële instrumenten
Primaire financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij
de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in
de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet
worden gescheiden van basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
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Afgeleide (secundaire) financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder
het kostprijs hedge model wordt toegepast.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei past kostprijs hedge accounting toe, hierbij vindt eerst waardering plaats
tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van
een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument
plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening,
wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument
samenhangende verlies in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte
toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële
verplichting past de instelling de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de
resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide
instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de
resultatenrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De
cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was
verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden.
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve
verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit
van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Indien afgeleide instrumenten niet
langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer de
instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het
vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige
transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen
vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht. Periodiek wordt de
effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve reëlewaardewijziging van de
afgedekte positie met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide instrumenten. De laagste van de
cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve waardewijziging van de afgeleide
instrumenten wordt in de herwaarderingsreserve uitgesteld.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten worden gewaardeerd tegen 50% van de verwachte
opbrengstwaarde. Deze verwachte opbrengstwaarde wordt bepaald door gebruik te maken van fractietabellen.
Op basis van de combinatie specialisme, zorgtype en diagnose kan met gebruik van historische gegevens een
voorspelling gedaan worden van de uiteindelijke DBC-zorgproducten. Hierbij is een correctie toegepast voor
automatisch geopende lege vervolgtrajecten.
Op de totale forecast (en dus ook het onderhanden werk) zijn nuanceringen toegepast als gevolg van
verwachte materiële controles en overschrijdingen van de schadelastafspraken met zorgverzekeraars. De
nuanceringen in verband met verwachte materiële controles komen voort uit de definitieve afwikkeling
zelfonderzoek 2016 en inschatting van het zelfonderzoek 2017.
Vorderingen
Vorderingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde, met als vervolgwaardering de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen m.u.v de vorderingen op
zorgverzekeraars, op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO
verplichting en bestaat uit drie tranches. Voor de derde tranche bestaat deze verplichting niet.
- 1e tranche (reguliere uren): de reguliere voorziening PLB-uren bestaande uit de op basis van de CAObepalingen opgebouwde rechten minus de al bestede rechten (nominale waarde). Dit deel van de voorziening is
oplopend.
- 2e tranche (eenmalige uitkering): de overgangsregeling bepaald in de CAO voor de werknemers die op
peildatum (31-12-2009) tussen de 45 en 50 jaar waren en 10 jaar werkzaam in de zorg (contante waarde). Deze
werknemers hebben o.b.v. de overgangsregeling recht op een eenmalige storting van 200 PLB-uren (naar rato
dienstverband) in de maand dat zij 55 jaar worden. Dit deel van de voorziening is aflopend (vanaf 2014).
- 3e tranche (extra uren): de overgangsregeling bepaald in de CAO voor de werknemers die op peildatum
(31-12-2009) tussen de 50 en 55 jaren waren (contante waarde). Mits deze werknemers in dienst waren op
1-1-2009 ontvangen zij in het jaar dat ze 55 jaar worden een hoger persoonlijk jaarlijks budget aan PLB-uren.
Dit deel van de voorziening is aflopend van heden tot 2024. Op basis van de cao bestaat er geen verplichting
om een voorziening te vormen ten aanzien van tranche 3. De materiële omvang hiervan bedraagt € 2,8 miljoen.
Voorziening claims en geschillen
De voorziening claims en geschillen is gevormd voor diverse juridische procedures en materiële controles van
zorgverzekeraars. Waardering is tegen nominale waarde.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3,12%.
Personeelsvoorzieningen
De personeelsvoorziening is in hoofdzaak bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot
maximaal 2 jaar en de hieruit voortvloeiende transitievergoedingen. De voorziening is gewaardeerd tegen
nominale waarde. Ten laste van 2016 is mede een voorziening gevormd voor de mogelijke nabetaling ORT
tijdens vakantie van voorgaande jaren. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening eigen risico WA-verzekering
De voorziening eigen risico WA-verzekering dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van nog af te
handelen claims, welke ten laste komen van het eigen risico van de stop-loss verzekering. Waardering is tegen
nominale waarde.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde).
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9.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen
worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten
(waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. De exploitatiecijfers 2016 zijn als gevolg van
herrubricering op enkele plaatsen aangepast, dit ten behoeve van een betere vergelijking met 2017.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Opbrengsten zorgverzekeringswet
De omzet DOT-zorgproducten betreft de daadwerkelijke gefactureerde DOT-zorgproducten en de mutatie in de
onderhanden projecten uit hoofde van DOT-zorgproducten. In de omzet zijn eveneens de overige
zorgproducten opgenomen. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft bij de omzetbepaling de Handreiking
Omzetverantwoording 2017 gevolgd. In de omzet zijn de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten
inbegrepen.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch
als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Pensioenregeling
Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan een
bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve
arbeidsovereenkomst waaronder Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei valt.
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door
middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloon regeling met
- voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening.
De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat is
gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 11.829 (2016: € 11.675). Het pensioengevend salaris is
gemaximeerd op € 103.317 (2016: € 101.519). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever
bedraagt 50% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het
bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
De beleidsdekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2017 volgens opgave
van het fonds 98,6%. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad is ruim 104,3%. Het pensioenfonds
verwacht volgens het herstelplan binnen 8 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.
Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

9.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en
betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De
voorschotten van verzekeraars (zowel onderhandenwerk als nog te factureren productie) zijn opgenomen onder
de operationele kasstromen.
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9.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

10.500.000
78.327.125
13.900.257
23.427.828
4.706.063
132.772

10.500.000
78.905.723
16.868.580
23.620.251
3.264.332
134.453

130.994.046

133.293.340

2017
€

2016
€

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

133.293.340
13.596.507
-15.880.801
-15.000

139.323.812
9.096.394
-15.126.866
0

Boekwaarde per 31 december

130.994.046

133.293.340

Grond
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Projecten in uitvoering
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2017 € 123.313.933
Toelichting:
De periodieke bedrijfswaardeberekening is op basis van een meerjarenfinancieelmodel uitgevoerd. De berekende bedrijfswaarde
was in alle uitkomsten hoger dan de boekwaarde ultimo boekjaar, zodat impairment niet aan de orde is. De gronden zijn
gewaardeerd op actuele kostprijs, periodiek vindt taxatie plaats en voor de herwaardering is een herwaarderingsreserve gevormd.
Ultimo 2015 heeft hertaxatie plaatsgevonden en is de waarde vastgesteld op € 10,5 miljoen. Voor een nadere specificatie van het
verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 9.6.
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Deelnemingen

0

639.446

Totaal financiële vaste activa

0

639.446

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

0
0

639.446
639.446

2.1 Deelnemingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg Medirisk B.A.,
Utrecht (kapitaalbelang van 2,58% in 2016)

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2017
Af: afwaardering Medirisk B.A. t.l.v. resultaat

2017
€
639.446
-639.446

Boekwaarde per 31 december 2017

0

Toelichting:
Het positieve eigen vermogen bij Medirisk B.A. het gevolg is van (extra) kapitaalstortingen door de deelnemende instellingen. We
verwachten dit niet te kunnen kapitaliseren in de toekomst en hebben om deze reden het kapitaalbelang in Medirisk afgewaardeerd
tot nihil.
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3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

Voorraad Apotheek
Voorraad OK
Voorraad laboratorium
Voorraad techniek
Voorraad centraal magazijn
Voorziening incourantheid

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

1.457.461
1.545.859
137.763
125.000
648.637
3.914.721
-97.678
3.817.043

1.647.603
1.544.407
168.366
380.708
469.796
4.210.880
-209.806
4.001.074

Toelichting:
De voorziening incourantheid voorraden is aangepast van 5% in 2016 naar 2,5% in 2017. Dit is gebaseerd op de in het boekjaar
afgeboekte incourante voorraadartikelen.

4. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

Debiteuren
Belastingen en premies soc. verz
Rekening-courant ISS
Overige vorderingen
Overlopende activa
Nog te factureren zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

13.632.875
122.427
392.949
32.385
2.929.202
21.877.206
-45.918

11.875.733
153.937
0
267.646
3.105.446
27.458.817
-78.922

38.941.127

42.782.657

Toelichting:
Onder de vorderingen is een voorziening opgenomen voor oninbare vorderingen van € 287.000 (2016: € 407.000).
Gedurende het boekjaar is ten laste van de winst-en-verliesrekening voor een bedrag van € 46.392 een voorziening wegens
oninbaarheid gevormd. Gedurende het boekjaar is een bedrag van € 166.392 (2016: € 212.600) van een eerder gevormde
voorziening wegens oninbaarheid definitief afgeboekt.

4.1 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
Stand per 1 januari
Ten laste van de voorziening gebracht in betreffende jaar
Dotatie, ten laste van het resultaat
Stand per 31 december

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

13.919.875
13.919.875
-287.000
13.632.875

12.282.733
12.282.733
-407.000
11.875.733

31-dec-2017
€
-407.000
166.392
-46.392
-287.000

31-dec-2016
€
-602.000
212.600
-17.600
-407.000

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

6.946
15.522.910
15.529.856

9.865
24.138.695
24.148.560

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Kassen
Bankrekeningen

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden deels met rentevergoeding.
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6. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

727.172
4.905.004
45.648.225
51.280.400

727.172
4.405.004
42.357.239
47.489.414

6.1 Kapitaal
Saldo per
01-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172

Saldo per
01-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

0
0

350.000
150.000

0
0

350.000
150.000

Herwaarderingsreserve grond

4.405.004

0

0

4.405.004

Totaal bestemmingsreserves

4.405.004

500.000

0

4.905.004

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

6.2 Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves:
- Basis op orde
- Research

Toelichting bestemmingsreserves:
- Bestemming t.b.v. Basis op orde betreft het geven van een eenmalige impuls aan kwaliteit en veiligheid en voor het verbeteren
van de managementinformatie en de sturing rond kwaliteit. Ook is het voor, in het verlengde van en ondersteunend aan de
beoogde herstructurering, het voorbereiden van een nieuwe P&C cyclus en bijbehorende managementinformatie op het gebied
van personeel, productie en financien.
- Bestemming t.b.v. Research betreft research die van strategisch belang is voor ZGV en research die aansluit bij de speerpunten
van ZGV.

6.3 Algemene en overige reserves
Saldo per
01-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten

-910.942
43.268.181

-28.755
3.319.742

0
0

-939.698
46.587.922

Totaal algemene en overige reserves

42.357.239

3.290.986

0

45.648.225

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

3.790.986

275.790

0
0

0
0

0

0

3.790.986

275.790

Het verloop is als volgt weer te geven:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling
Herwaardering materiële vaste activa
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
onderdeel van het groepsvermogen
Totaalresultaat van de instelling
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7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening PLB
Claims en geschillen
Voorziening Jubilea
Personeelsvoorzieningen
Eigen risico WA-verzekering
Totaal voorzieningen

Saldo per
01-jan-17
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

9.483.000
2.145.660
1.590.000
2.698.000
1.004.041

3.242.135
422.849
110.477
700.502
327.513

2.371.135
369.484
150.477
521.469
84.637

154.000
473.909
0
600.000
0

10.200.000
1.725.116
1.550.000
2.277.033
1.246.917

16.920.702

4.803.476

3.497.202

1.227.909

16.999.065

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

4.389.797
12.609.268
797.615

Toelichting per categorie voorziening:
- De voorziening PLB-uren is gevormd voor de opgebouwde rechten en de specifieke overgangsregeling
van het Persoonlijk Levensfase Budget tegen een disconteringsvoet van 3,12%.
- De voorziening Claims en geschillen is gevormd voor diverse juridische procedures en materiële controles van zorgverzekeraars.
- De voorziening Jubilea is gevormd ter dekking van toekomstige jubileumuitkeringen tegen een disconteringsvoet van 3,12%.
- De Personeelsvoorziening is bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot maximaal 2 jaar en de hieruit
voortvloeiende transitievergoedingen. Ten laste van 2016 is mede een voorziening gevormd voor de mogelijke nabetaling ORT
tijdens vakantie van voorgaande jaren. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Eigen risico WA-verzekering dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van nog af te handelen claims, welke ten laste
komen van het eigen risico van de stop-loss verzekering.

8. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Schulden aan kredietinstellingen

79.711.969

87.171.107

Totaal langlopende schulden

79.711.969

87.171.107

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

94.630.245
0
7.459.137

114.589.384
0
20.222.473

Stand per 31 december

87.171.107

94.366.911

7.459.137

7.195.804

79.711.969

87.171.107

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

7.459.137
79.711.969
50.721.571

7.195.804
87.171.107
58.180.708

Toelichting:
De boekwaarde van de leningen benadert de reële waarde. In 2016 is bij een renteherzieningsmoment eenmalig € 12,5 miljoen
extra afgelost vanwege de overtollige liquiditieit. Hierdoor is het balanstotaal positief beïnvloed en daarmee de solvabiliteit. De
aflossingsverplichting komend boekjaar is gestegen, omdat de aflossing in januari 2017 aan de Gemeente Ede in december 2016
heeft plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 9.7 in de
jaarrekening. Voor een nadere toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 12.
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9. Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's
Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars
Totaal onderhanden werk

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

-17.466.552
18.176.573

-15.773.887
18.214.573

710.021

2.440.686

Het onderhanden werk per zorgverzekeraar op 31 december 2017 is als volgt te specificeren:

Zorgverzekeraar

Onderhanden Af: ontvangen
werk
voorschotten
€
€

Menzis
Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
Passanten/ SGV
Totaal

Saldo per 31
december 2017
€

-7.134.406
-3.981.542
-3.328.663
-1.714.728
-855.505
-339.155
-112.552

9.317.000
3.890.000
3.416.234
1.372.486
0
180.853
0

2.182.594
-91.542
87.571
-342.242
-855.505
-158.302
-112.551

-17.466.552

18.176.573

710.021

Toelichting:
Bij de waardering van het onderhanden werk is Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei van mening dat een gereedheidspercentage
van 50% aannemelijk is. Dit is gebaseerd op de bestendige gedragslijn voorgaande jaren.
De ontvangen voorschotten zorgverzekeraars zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het onderhandenwerk.
Stichting ziekenhuis Gelderse Vallei heeft per zorgverzekeraar een inschatting gemaakt in hoeverre de afgesproken omzetplafonds
worden gerealiseerd. Hierbij is eveneens gekeken naar het soort contractafspraak (aanneemsom/ zorgkostenplafond). Hieruit is
geconcludeerd dat de schadelastafspraken 2017 niet bij alle zorgverzekeraars gerealiseerd zullen worden. Bij zorgverzekeraar
Zilveren Kruis is echter een aanneemsom overeengekomen waardoor Ziekenhuis Gelderse Vallei toch aanspraak kan maken op de
overeengekomen omzet. Om die reden is er sprake van positieve rendementen op contractniveau. Er is dus geen voorziening voor
verlieslatende contracten noodzakelijk.

10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Aflossingsverplichting langlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende schulden en overlopende passiva

7.459.137
8.855.527
5.936.569
18.219.658

7.195.804
10.468.217
6.764.706
26.336.142

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

40.470.890

50.764.869

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

5.691.210
245.359

5.427.370
1.337.336

5.936.569

6.764.706

10.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
Pensioenpremie
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10.2 Overlopende schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen
Diverse personeelskosten
Rente
Overige schulden
Rekening courant med specialisten
Honorarium specialisten Vivre
Schulden aan verzekeraars

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

5.283.155
2.189.817
378.691
3.211.502
4.494.450
30.290
2.631.753

4.781.673
2.285.352
101.421
2.157.189
3.317.133
23.945
13.669.429

18.219.658

26.336.142

Toelichting:
De post schulden aan verzekeraars betreft de geraamde overfinanciering (DBC omzet) op de gemaakte afspraken met
zorgverzekeraars. Tot en met schadelastjaar 2013 is definitief afgerekend met de verzekeraars.

11. Financiële instrumenten
Algemeen
Het ZGV maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. ZGV handelt niet in
financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te
beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan ZGV verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende
verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de
financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt
en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij vier grote verzekeraars. Het maximale
bedrag aan kredietrisico bedraagt € 13,6 miljoen.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van
een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Om
rentefluctuaties te beheersen maakt ZGV gebruik van derivaten in de vorm van swaps.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
In 2012 en 2013 zijn onderstaande financiële producten afgesloten:
Bank
ABN AMRO
ABN AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

Financieel
product
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap

Ingangsdatum Hoofdsom
29-12-2012
01-04-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2013
31-12-2013

€
€
€
€
€
€

Looptijd Rentepercentage Reële waarde
in jaren totaal
per 31-12-2017
27.247.000,=
15
3,35% € - 1.982.486
11.000.000,=
9,75
3,20% € - 209.757
10.000.000,=
20
3,59% € - 707.222
5.000.000,=
10
3,04% € 95.362
6.000.000,=
10
3,43% € - 186.430
10.000.000,=
20
3,88% € - 889.344

Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De producten zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele rente om te
zetten naar een vaste rente, waardoor het marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende
roll-over leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. De opslag voor liquiditeit wordt vastgesteld op de ingangsdatum van de
lening. In de getoonde rentepercentages is de opslag opgenomen zoals die gold op 31 december 2017.
De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt aan het gebruik van financiële
producten. De producten zijn niet eenzijdig door de banken op te zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor Ziekenhuis
Gelderse Vallei indien de marktwaarde van de financiële producten zich negatief ontwikkelt.
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12. Verstrekte zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekening courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie van € 10 miljoen;
- Een viertal langlopende leningen van totaal € 92,2 miljoen (restant hoofdsom per 31 december 2017 van € 55,5 miljoen).
Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 39.476 aan Huizerhof Passage B.V.
(spreekuurcentrum Veenendaal)
Rabobank Vallei en Rijn U.A. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekeningcourantkrediet ten behoeve van de exploitatie van € 10 miljoen;
- Een viertal roll-over leningen van totaal € 31 miljoen (restant hoofdsom per 31 december 2017 van € 21,6 miljoen).
Zekerheden zijn gesteld in de vorm van:
- Stelselwijzigingsclausule, No further indebtness clausule en Equal covenants clausule
- Cross default, Material Adverse Change clausule, Management Clausule, negative pledge clausule en pari passu clausule
- Verpanding van vorderingen op derden
- Verpanding van voorraden
- Verpanding van inventaris
- Een bankhypotheek ad. € 175 miljoen
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de vereiste bankratio's die zijn opgesteld door de kredietgevers.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

13.1 Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld,
welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats
nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.
Voor 2017 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2017).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2017 en de nog niet
afgewikkelde voorgaande jaren. Ook is nog onduidelijk of er daadwerkelijk sprake zal zijn van het inzetten van het
macrobeheersinstrument. Wel geldt dat dit wettelijk gezien mogelijk is om dit bij een vastgestelde overschrijding te doen. Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de
balans van de stichting per 31 december 2017.

13.2 Niet in de balans opgenomen verplichten
Ter zake van de huurovereenkomsten is de stichting de volgende langlopende contracten aangegaan. Het betreft:

locatie

Jaarhuur
2017

Looptijd
begin

Looptijd
eind

€
Galvanistraat 7 te Ede
Spoorlaan 7 en 9 te Veenendaal
Pascalstraat 15 te Ede
Plantsoen 57d te Wageningen
Plantsoen 57e te Wageningen
Nijverheidslaan te Veenendaal

274.221
211.409
71.974
9.849
16.450
7.895

Jaarhuur
2018
€

01-01-2016
01-01-2015
01-03-2014
01-06-2016
01-06-2016
01-10-2009

31-12-2020
31-12-2019
29-02-2020
21-05-2021
31-05-2026
30-09-2019

278.060
214.478
73.056
10.027
16.746
8.006

13.3 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 15.002 (prijspeil 2017) te
worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Het einde van de looptijd van
de erfpacht is 30 maart 2030. Op de in erfpacht uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch
spreekuurcentrum gevestigd.
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9.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond
€

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.094.997
4.405.003
0

119.501.878
0
40.596.156

59.366.458
0
42.497.878

55.251.082
0
31.630.831

Boekwaarde per 1 januari 2017

10.500.000

78.905.723

16.868.580

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

4.503.484
5.082.082

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

2.968.323

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

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa
€

Totaal

3.264.332
0

168.072
0
33.619

243.646.819
4.405.003
114.758.482

23.620.251

3.264.332

134.453

133.293.340

7.651.292

4.706.063
1.681

16.860.839
0
15.880.801

7.828.715

1.101.400

6.238.951

1.101.400

6.223.951

€

7.340.351
0
7.325.351

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

3.264.332

0

3.264.332
0
0
3.264.332

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-578.599

-2.968.323

-192.423

1.441.731

-1.681

-2.299.294

6.094.997
4.405.003
0

122.903.962
0
44.576.838

59.366.458
0
45.466.200

56.663.423
0
33.235.595

4.706.063
0
0

168.072
0
35.299

249.902.974
4.405.003
123.313.932

Boekwaarde per 31 december 2017

10.500.000

78.327.124

13.900.257

23.427.828

4.706.063

132.773

130.994.046

Afschrijvingspercentage

0,0%

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
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9.7 GECONSOLIDEERD OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2017

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggegevens

Afsluit- Hoofdsom
jaar
€

ABN-AMRO *2
ABN-AMRO *2
ABN-AMRO
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Gem. Ede
Gem. Ede *3

2004
2004
2004
2012
2012
2012
2013
2013
2001
2012

totaal

37.155.000
37.155.000
37.155.000
11.000.000
10.000.000
5.000.000
6.000.000
10.000.000
6.806.703
7.900.000

Werkelijke
Totale
looptijd rente
%
30
30
30
10
20
10
10
20
30
30

1,90%
2,85%
3,35%
3,20%
3,59%
3,04%
3,43%
3,88%
3,96%
4,25%

168.171.703

Restschuld
31-dec-2016
€

Nieuwe
leningen
in 2017

Aflossing
in 2017
€

9.793.000
22.293.000
22.293.000
5.923.076
8.000.000
3.000.000
4.200.000
8.500.000
3.781.502
6.846.667
94.630.245

0

Restschuld
31-dec-2017
€

Restschuld
over
5 jaar
€

1.238.500
1.238.500
1.238.500
1.128.204
500.000
500.000
600.000
500.000
252.100
263.333

8.554.500
21.054.500
21.054.500
4.794.872
7.500.000
2.500.000
3.600.000
8.000.000
3.529.402
6.583.334

2.362.000
14.862.000
14.862.000
0
5.000.000
0
600.000
5.500.000
2.268.902
5.266.669

7.459.137

87.171.107

50.721.571

Aflossingswijze
Resterende
looptijd

7
17
17
5
15
5
6
16
14
25

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Aflossing
in 2018
€

Gestelde
zekerheid *1

1.238.500
1.238.500
1.238.500
1.128.204
500.000
500.000
600.000
500.000
252.100
263.333
7.459.137

1) De gestelde zekerheden zijn toegelicht bij punt 12
2) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode
De expiratiedatum is :
ABN-AMRO
29-12-2019
ABN-AMRO
29-12-2021

2004
2004

2,85%
1,90%

3) Aflossing 2017 heeft in december 2016 plaatsgevonden
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9.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
14. Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

216.914.516
2.947.389

212.562.950
3.086.680

Totaal

219.861.906

215.649.630

Toelichting:
De stijging van de zorgprestaties is te verklaren door verkregen prijscompensatie voor kostenstijgingen en meer op de geleverde zorg
afgestemde verkoopcontracten met zorgverzekeraars. Met de 6 inkoopcombinaties zijn voor 2017 schadelastafspraken gemaakt. De
definitie schadelastjaar is niet gelijk aan omzetjaar. Voor de vaststelling van de omzet in boekjaar 2017 is zowel gekeken naar de
gerealiseerde schadelast 2016 als de geprognosticeerde schadelast 2017. Van deze schadelastjaren is bekeken hoe de
schadelastprognose zich verhoudt tot de schadelastafspraak. De diverse veldpartijen (VWS, NZa, NFU, NVZ, ZN en Coziek) hebben
gezamenlijk een Handreiking omzetverantwoording opgesteld met nadere richtlijnen voor het bepalen van de opbrengsten en de
nuanceringen. ZGV heeft zich gehouden aan deze richtlijnen. De toerekening van schadelast naar de boekjaren 2017 en 2018 heeft
plaatsgevonden op basis van de opbrengstenverdeling, waarbij de gerealiseerde (jaar t) en de te verwachten opbrengst (jaar t+1) de
basis vormen voor de verdeling van de afspraak. Met deze methodiek worden de afspraken op schadelastjaar toegerekend naar de
boekjaren op basis van de gerealiseerde productie. ZGV heeft bij het opstellen van de schadelastprognose 2017 gebruik gemaakt van
fractietabellen in een intern ontwikkeld prognosemodel.
Voordat de correctie in verband met het overschrijden van de schadelastafspraak wordt bepaald wordt eveneens beoordeeld welke
invloed de controles (materiële controle / self-assessment) hebben op de omzet 2017. Deze nuanceringen zijn verwerkt in de
gerealiseerde omzet alvorens de overschrijding van de schadelastafspraak is bepaald.

15. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Opleidingsfonds AIOS
Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen
Overige subsidies

4.520.962
1.835.200
2.140.833

4.738.622
969.000
2.029.785

Totaal

8.496.995

7.737.407

Toelichting:
De stijging van de opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen wordt veroorzaakt door meer opgeleide leerlingen dan in 2016.

16. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt

10.539.214
3.062
231.706

10.232.731
3.084
203.278

Totaal

10.773.982

10.439.093

Toelichting:
De groei van de poliklinische apotheek in 2017 zorgt mede voor een toename van de opbrengsten overige dienstverlening t.o.v. 2016.
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17. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal

90.444.005
12.515.093
7.204.965
3.600.861
113.764.924

90.598.643
13.119.160
7.135.619
3.735.347
114.588.769

2.547.534

1.842.449

116.312.458

116.431.219

2017
€

2016
€

Werving en selectie
Bedrijfskleding
Reiskostenvergoeding
Cursus en opleidingskosten
Gezondheidszorg overige personele kosten
Overige personeelskosten

73.489
234.768
999.290
1.946.639
57.888
288.787

62.545
224.106
966.864
2.161.765
51.225
268.841

Totaal personeelskosten

3.600.861

3.735.347

De aantallen personeelsleden in loondienst in FTE over het boekjaar:

2017

2016

Algemene- en administratieve functies
Hotelfuncties
Patiëntgebonden functies
Leerling verpleegkundigen/ verzorgenden
Terrein- en gebouwgebonden functies

266
186
1.303
37
27

267
185
1.276
40
26

Totaal aantal FTE

1.819

1.795

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

17.1 Overige personeelskosten

Toelichting:
De geringe daling van de personeelskosten in 2017 is het gevolg van het treffen van een voorziening voor het nabetalen van ORT
tijdens vakanties in 2016, alsmede door aanpassing van de berekening van de voorziening PLB in 2016. Beide zorgden voor een
eenmalige kostenverhoging in 2016.

18. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

15.880.801

15.126.866

Totaal afschrijvingen

15.880.801

15.126.866

2017
€

2016
€

33.643.834

32.796.666

19. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

Totaal honorariumkosten vrijgevstigde medisch specialisten
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20. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Huur
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten
Onderhoud en energiekosten
Algemene beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.005.702
43.159.831
5.290.392
3.785.034
13.176.185
47.566

1.036.005
42.476.467
5.352.651
4.228.813
12.058.346
92.057

Totaal overige bedrijfskosten

66.464.709

65.244.340

Toelichting:
De stijging van de algemene beheerskosten komt onder andere door de afwaardering van Medirisk en kosten als gevolg van de
bestuurlijke crisis.

21. Financiële lasten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Rentelasten

3.008.669

3.934.097

Totaal financiële baten en lasten

3.008.669

3.934.097

2017
€

2016
€

-31.425

-17.153

-31.425

-17.153

22. Resultaat aandeel derden

Clean Care Support B.V.
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23. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is € 181.000,-. Dit komt overeen met het WNT-maximum
voor zorg en jeugdhulp, klasse V op basis van een score van 13 punten. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het
dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12
kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
bedragen x € 1

Dhr. drs. D.
van Starkenburg

Voorzitter
Raad van
Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-24/01
Omvang dienstverband (in fte)
1,0
Gewezen topfunctionaris?
nee
(Fictieve) dienstbetrekking?
ja
Functiegegevens

Dhr. drs. D.
van
Starkenburg

Dhr. drs. D.
van
Starkenburg

Mw. drs. N.W.
Zeller-van der
Werf

Mw. drs. M.M.
van 't Veld

Lid Raad van
Bestuur

Adviseur

Lid Raad van
Bestuur

Voorzitter Raad
van Bestuur

25/01-01/05
1,0
nee
ja

02/05 - 31/10
1,0
ja
ja

01/01 - 15/08
1,0
nee
ja

01/10 - 31/12
1,0
nee
ja

Individueel WNT-maximum

11.901

48.101

90.748

112.567

45.622

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

12.536
721
13.257

52.773
3.036
55.808

96.613
5.558
102.171

118.698
6.962
125.660

42.839

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

13.257

55.808

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

Overgangsrecht

102.171
Overgangsrecht

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
1,0
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

Tijdelijk Lid
Raad van
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

01/05 - 26/11
1,0
nee
ja

Overgangsrecht

Directeur
Financiën,
Informatie &
Control
27/11 - 31/12
1,0
ja
ja

104.137

17.356

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

94.959
6.317
101.276

15.354
1.043
16.396

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

101.276

Verplichte motivering indien overschrijding

45.622

Dhr. L.J.M.
Bloemers MFE

Individueel WNT-maximum

Totaal bezoldiging

125.660

190.310
16.114
206.425
Dhr. L.J.M.
Bloemers MFE

Functiegegevens

-

01/01 - 31/12
1,0

194.306
16.521
210.827

bedragen x € 1

2.783
45.622

n.v.t.

16.396
n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
bedragen x € 1

Dhr. Mr.
W.J.G. Blaauw

Dhr. Mr. W.J.G.
Blaauw

Functiegegevens

Voorzitter Raad
van Bestuur a.i.

Lid Raad van
Bestuur a.i.

25/01 - 30/09
1,0
nee
nee

01/10 - 31/12
1,0
nee
nee

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

202.500

55.500

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

143.125

25.478

143.125

25.478

143.125

25.478

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

-

-

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Dhr. drs. R.
Bosveld

Dhr. drs. R.
Bosveld

Dhr. drs. J.S.
van der Heide

Dhr. drs. J.S.
van der Heide

VOORZITTER
01/01 - 20/03

LID
21/03 - 30/06

LID
01/01 - 20/03

VOORZITTER
21/03 - 31/12

Individueel WNT-maximum

5.876

5.058

3.918

21.274

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

5.159
5.159

4.656
4.656

3.897
3.897

21.195
21.195

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

5.159

4.656

3.897

21.195

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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23.508
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01/10 - 31/12
3.918
3.918
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bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Dhr. dr. IJ.J.H.
Breukink

Mw. Dr.
L.C.J.M.
Lemaire

Dhr. ing. G.A.
Alewijnse

LID
01/01 - 20/03

LID
01/01 - 20/03

LID
01/01 - 31/12

Mw. drs.
A.C.H.
Versteegden
MBA
LID
01/01 - 31/12

Individueel WNT-maximum

3.918

3.918

18.100

18.100

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

3.918
3.918

3.918
3.918

18.100
18.100

18.100
18.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

3.918

3.918

18.100

18.100

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

20/09 - 31/12

15/03 - 31/12

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

15.671
15.671

Mw. drs. I.T.J.
Grimm MBA
LID
01/07 / 31/12

15.671
15.671

4.381
4.381

Prof. Dr. B.J.M.
van der Meer
MBA
LID
01/07 / 31/12

LID
01/07 / 31/12

Dhr. drs. W
Oosterom

Individueel WNT-maximum

9.124

9.124

9.124

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

9.050
9.050

9.050
9.050

9.050
9.050

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

9.050

9.050

9.050

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

12.491
12.491

n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1

Functiegegevens

Dhr. drs. D.
van Starkenburg

Mw. drs. N.W.
Zeller-van der
Werf

Voorzitter Raad
van Bestuur

Lid Raad van
Bestuur

1,0
2017

1,0
2017

Omvang dienstverband (in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd
Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband
Individueel toepasselijk maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

75.000

59.038

75.000

59.038

n.v.t.

n.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband

75.000

59.038

Waarvan betaald in 2017

75.000

59.038

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting WNT:
De huidige voorzitter Raad van Bestuur voldoet aan de norm WNT 2. De voormalige Raad van Bestuur overschrijdt de WNT norm
(klasse V € 181.000), omdat zij beloond werden volgens eerder gemaakte salarisafspraken die vallen onder het overgangsrecht van de
WNT. De bezoldiging van de toezichthouders blijft binnen de van toepassing zijnde norm.

24. Honorarium accountantsdiensten (op basis van kasstelsel)

De honoraria van de accountants in 2017 zijn als volgt: (x € 1.000)

1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

De honoraria van de accountants in 2016 zijn als volgt: (x € 1.000)

1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Deloitte
accountants

Overige
accountants

Totaal
accountants

€

€

€

118
12
0
0

0
0
53
4

118
12
53
4

130

57

187

Deloitte
accountants

Overige
accountants

Totaal
accountants

€

€

€

126
32
0
1

0
0
25
3

126
32
25
5

159

28

187

25. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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9.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

26
27

122.218.252
114.204
122.332.456

124.150.528
720.941
124.871.469

28
29
30

3.809.424
39.264.727
15.123.065
58.197.215

3.986.321
43.504.854
23.644.275
71.135.449

180.529.671

196.006.919

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

727.172
4.905.004
47.892.844
53.525.019

727.172
4.405.004
44.573.102
49.705.278

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31

Voorzieningen

32

16.999.065

16.920.702

Langlopende schulden

33

70.114.668

77.058.373

34

39.180.897

49.881.881

35

710.021

2.440.686

180.529.671

196.006.919

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten
Totaal passiva
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9.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

219.323.453
8.496.995
9.135.904

215.025.451
7.737.407
8.787.642

236.956.352

231.550.500

114.338.028
15.424.535
33.643.834
67.210.829

114.403.085
14.676.377
32.796.666
65.938.432

Som der bedrijfslasten

230.617.226

227.814.560

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële lasten

6.339.125
-2.519.384

3.735.940
-3.455.835

3.819.742

280.105

2017
€

2016
€

500.000
3.319.742

0
280.105

3.819.742

280.105

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Omzet DBC-zorgproducten
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

37
38
39

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
Overige bedrijfskosten

40
41
42
43

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
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9.11 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
9.11.1 Waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor de grondslagen voor de
waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen bij de geconsolideerde jaarrekening.
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9.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
26. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

10.500.000
70.480.448
13.375.106
23.023.861
4.706.063
132.772

10.500.000
70.756.728
16.258.152
23.236.862
3.264.332
134.453

Materiële vaste activa

122.218.252

124.150.528

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

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

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

124.150.528
13.507.259
-15.424.538
-15.000

129.757.706
9.069.199
-14.676.377
0

Boekwaarde per 31 december

122.218.252

124.150.528

Grond
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Projecten in uitvoering
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 1 van de toelichting op de geconsolideerde balans en naar paragraaf 9.13.

27. Financiële vaste activa
31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Deelnemingen

114.204

720.941

Totaal financiële vaste activa

114.204

720.941

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Kapitaalbelang
in %

Resultaat
€

Zeggenschapsbelangen
Clean Care Support B.V., Ede
Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.,
Utrecht

51,00

32.709

0,00

-639.446
-606.737
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27.1 Deelnemingen

Clean Care Support BV
Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

114.204
0

81.495
639.446

114.204

720.941

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2017
€

Boekwaarde per 1 januari 2017

720.941

Bij: resultaat Clean Care Support BV
Af: afwaardering Medirisk B.A. t.l.v. resultaat

32.709
-639.446

Boekwaarde per 31 december 2017

114.204

28. Voorraden
De specificatie is als volgt:
Voorraad Apotheek
Voorraad OK
Voorraad laboratorium
Voorraad techniek
Voorraad centraal magazijn
Voorziening incourantheid

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

1.457.461
1.545.859
137.763
125.000
641.018
3.907.102
-97.678
3.809.424

1.647.603
1.544.407
168.366
380.708
455.043
4.196.127
-209.806
3.986.321

Toelichting:
De voorziening incourantheid voorraden is aangepast van 5% in 2016 naar 2,5% in 2017. Dit is gebaseerd op de in het boekjaar
afgeboekte incourante voorraadartikelen.
29. Vorderingen
De specificatie is als volgt:

Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Belastingen en premies soc. verz
Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

13.632.875
857.969
32.385
2.807.143
103.067
21.877.206
-45.918
39.264.727

11.875.733
769.415
267.646
3.063.623
148.542
27.458.817
-78.922
43.504.854

Toelichting:
Onder de vorderingen is een voorziening opgenomen voor oninbare vorderingen van € 287.000 (2016: € 407.000).
Gedurende het boekjaar is ten laste van de winst-en-verliesrekening voor een bedrag van € 46.392 een voorziening wegens
oninbaarheid gevormd. Gedurende het boekjaar is een bedrag van € 166.392 (2016: € 212.600) van een eerder gevormde
voorziening wegens oninbaarheid definitief afgeboekt.
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29.1 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
Stand per 1 januari
Ten laste van de voorziening gebracht in betreffende jaar
Dotatie, ten laste van het resultaat
Stand per 31 december

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

13.919.875
13.919.875
-287.000
13.632.875

12.282.733
12.282.733
-407.000
11.875.733

31-dec-2017
€
-407.000
166.392
-46.392
-287.000

31-dec-2016
€
-602.000
212.600
-17.600
-407.000

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

7.776
812.220
37.973
857.969

7.480
725.672
36.263
769.415

29.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant ZGV Parkeren CV
Rekening-courant ST GV Vivre
Rekening-courant St. Ondersteunende Diensten

Toelichting:
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre betaald over het rekening-courantsaldo een rente overeenkomend met 1 maands Euribor
plus 1,5%-punt.

30. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Kassen
Bankrekeningen

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

6.075
15.116.990
15.123.065

9.085
23.635.190
23.644.275

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 5 van de toelichting op de geconsolideerde balans.
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31. Eigen vermogen

Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

727.172
4.905.004
47.892.844
53.525.019

727.172
4.405.004
44.573.102
49.705.278

31.1 Kapitaal
Saldo per
01-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Kapitaal

727.172

0

0

727.172

Kapitaal

727.172

0

0

727.172

Saldo per
01-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

0
0

350.000
150.000

0
0

350.000
150.000

Herwaarderingsreserve grond

4.405.004

0

0

4.405.004

Totaal bestemmingsreserves

4.405.004

500.000

0

4.905.004

Het verloop is als volgt weer te geven:

31.2 Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves:
- Basis op orde
- Research

Toelichting bestemmingsreserves:
- Bestemming t.b.v. Basis op orde betreft het geven van een eenmalige impuls aan kwaliteit en veiligheid en voor het verbeteren
van de managementinformatie en de sturing rond kwaliteit. Ook is het voor, in het verlengde van en ondersteunend aan de
beoogde herstructurering, het voorbereiden van een nieuwe P&C cyclus en bijbehorende managementinformatie op het gebied
van personeel, productie en financien.
- Bestemming t.b.v. Research betreft research die van strategisch belang is voor ZGV en research die aansluit bij de speerpunten
van ZGV.

31.3 Algemene en overige reserves
Saldo per
01-jan-17
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten

1.304.921
43.268.181

0
3.319.742

0
0

1.304.921
46.587.922

Totaal algemene en overige reserves

44.573.102

3.319.742

0

47.892.844

Eigen vermogen
€

Resultaat
€

53.525.019

3.819.742

-1.448.086
-796.533

82.311
-111.066

51.280.400

3.790.986

Het verloop is als volgt weer te geven:

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017 en resultaat over 2017

De specificatie is als volgt :

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
ZGV Stichting Ondersteunende Diensten
Stichting Gelderse Vallei Vivre

(negatief eigen vermogen)
(negatief eigen vermogen)

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
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32. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening PLB
Claims en geschillen
Voorziening Jubilea
Personeelsvoorzieningen
Eigen risico WA-verzekering
Totaal voorzieningen

Saldo per
01-jan-17
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

9.483.000
2.145.660
1.590.000
2.698.000
1.004.041

3.242.135
422.849
110.477
700.502
327.513

2.371.135
369.484
150.477
521.469
84.637

154.000
473.909
0
600.000
0

10.200.000
1.725.116
1.550.000
2.277.033
1.246.917

16.920.702

4.803.476

3.497.202

1.227.909

16.999.065

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

4.389.797
12.609.268
797.615

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar punt 7 van de geconsolideerde balans.

33. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Schulden aan banken

70.114.668

77.058.373

Totaal langlopende schulden

70.114.668

77.058.373

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

84.002.076
0
6.943.704

103.445.782
0
19.443.706

Stand per 31 december

77.058.372

84.002.077

6.943.704

6.943.704

70.114.668

77.058.373

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

6.943.704
70.114.668
43.186.000

6.943.704
77.058.373
49.283.557

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 9.14 in de jaarrekening. Voor een nadere
toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 12.

34. Kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

Aflossingsverplichting langlopende leningen
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies soc verz
Overige schulden en overlopende passiva

6.943.704
8.800.896
81.371
5.936.569
17.418.358

6.943.704
10.210.529
101.852
6.764.706
25.861.090

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

39.180.897

49.881.881
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34.1 Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant ZGV Parkeren BV
Rekening-courant St. Ondersteunende Diensten Holding

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

6.321
75.049

22.093
79.759

81.371

101.852

Toelichting:
Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. ontvangt over het rekening-courantsaldo een rente die overeenkomt met de leningen van
de Gemeente Ede.

34.2 Belastingen premies en sociale verzekeringen

Loonheffing
Pensioenpremie

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

5.691.210
245.359

5.427.370
1.337.336

5.936.569

6.764.706

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

5.283.155
2.189.817
4.494.450
0
2.819.183
2.631.753

4.781.673
2.285.352
3.317.133
13.714
1.793.789
13.669.429

17.418.358

25.861.090

34.3 Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen
Diverse personeelskosten
Rekening courant med specialisten
Rente
Overige schulden
Schulden aan verzekeraars

Toelichting:
De post schulden aan verzekeraars betreft de geraamde overfinanciering (DBC omzet) op de gemaakte afspraken met
zorgverzekeraars. Tot en met schadelastjaar 2013 is definitief afgerekend met de zorgverzekeraars.

35. Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's
Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars
Totaal onderhanden werk

31-dec-2017
€

31-dec-2016
€

-17.466.552
18.176.573

-15.773.887
18.214.573

710.021

2.440.686

Het onderhanden werk per zorgverzekeraar op 31 december 2017 is als volgt te specificeren:
Saldo per 31
Onderhanden Af: ontvangen december
2017
werk
voorschotten
Zorgverzekeraar
€
€
€
Menzis
Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
Passanten/ SGV
Totaal

-7.134.406
-3.981.542
-3.328.663
-1.714.728
-855.505
-339.155
-112.552

9.317.000
3.890.000
3.416.234
1.372.486
0
180.853
0

2.182.594
-91.542
87.571
-342.242
-855.505
-158.302
-112.551

-17.466.552

18.176.573

710.021

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 9 in de toelichting op de geconsolideerde balans.
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36. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

36.1 Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld,
welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat
door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.
Voor 2017 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2017).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2017. Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans
van de stichting per 31 december 2017.

36.2 Niet in de balans opgenomen verplichten
Ter zake van de huurovereenkomsten is de stichting de volgende langlopende contracten aangegaan. Het betreft:

locatie

Jaarhuur
2017

Looptijd
begin

Looptijd
eind

€
Galvanistraat 7 te Ede
Spoorlaan 7 en 9 te Veenendaal
Pascalstraat 15 te Ede
Plantsoen 57d te Wageningen
Plantsoen 57e te Wageningen
Nijverheidslaan te Veenendaal

274.221
211.409
71.974
9.849
16.450
7.895

Jaarhuur
2018
€

01-01-2016
01-01-2015
01-03-2014
01-06-2016
01-06-2016
01-10-2009

31-12-2020
31-12-2019
29-02-2020
21-05-2021
31-05-2026
30-09-2019

278.060
214.478
73.056
10.027
16.746
8.006

36.3 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 15.002 (prijspeil 2017) te
worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Het einde van de looptijd van
de erfpacht is 30 maart 2030. Op de in erfpacht uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch
spreekuurcentrum gevestigd.
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9.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Grond
€

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activamateriële activa
€
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.094.997
4.405.003

107.952.382
0
37.195.653

57.660.915
0
41.402.763

54.198.493
0
30.961.631

3.264.332
0

168.072
0
33.619

229.339.191
4.405.003
109.593.666

Boekwaarde per 1 januari 2017

10.500.000

70.756.728

16.258.152

23.236.862

3.264.332

134.453

124.150.526

7.562.045

4.706.063
1.681

16.771.591
0
15.424.538

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

4.503.483
4.779.765

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

2.883.046

7.760.046

1.101.400

6.238.951

1.101.400

6.223.951

7.340.351
0
7.325.351

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

3.264.332

0

3.264.332
0
0
3.264.332

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-276.281

-2.883.046

-213.001

1.441.731

-1.681

-1.932.278

6.094.997
4.405.003
0

111.354.465
0
40.874.018

57.660.915
0
44.285.809

55.521.587
0
32.497.726

4.706.063
0
0

168.072
0
35.300

235.506.099
4.405.003
117.692.850

Boekwaarde per 31 december 2017

10.500.000

70.480.448

13.375.106

23.023.861

4.706.063

132.772

122.218.252

Afschrijvingspercentage

0,0%

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
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3.264.332

2% - 10%

5,0%

10% - 33,3%

1,0%
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9.14 ENKELVOUDIG OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2017

Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggegevens

ABN-AMRO *2
ABN-AMRO *2
ABN-AMRO
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
totaal

Afsluit- Hoofdsom
jaar
€
2004
2004
2004
2012
2012
2012
2013
2013

37.155.000
37.155.000
37.155.000
11.000.000
10.000.000
5.000.000
6.000.000
10.000.000

Totale
looptijd

Werkelijke
rente
%

30
30
30
10
20
10
10
20

1,90%
2,85%
3,35%
3,20%
3,59%
3,04%
3,43%
3,88%

153.465.000

Restschuld
31-dec-2016
€
9.793.000
22.293.000
22.293.000
5.923.076
8.000.000
3.000.000
4.200.000
8.500.000
84.002.076

Nieuwe leningen Aflossing
in 2017
in 2017
€
€
0

Restschuld
31-dec-2017
€

Restschuld
over
5 jaar
€

1.238.500
1.238.500
1.238.500
1.128.204
500.000
500.000
600.000
500.000

8.554.500
21.054.500
21.054.500
4.794.872
7.500.000
2.500.000
3.600.000
8.000.000

2.362.000
14.862.000
14.862.000
0
5.000.000
0
600.000
5.500.000

6.943.704

77.058.372

43.186.000

Resterende
looptijd

7
17
17
5
15
5
6
16

Aflossingswijze

L
L
L
L
L
L
L
L

Aflossing
in 2018
€

Gestelde
zekerheid 1)

1.238.500
1.238.500
1.238.500
1.128.204
500.000
500.000
600.000
500.000
6.943.704

1) De gestelde zekerheden zijn toegelicht bij punt 13
2) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.
De expiratiedatum is :
ABN-AMRO
29-12-2019
ABN-AMRO
29-12-2021
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2004
2004

2,85%
1,90%
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9.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
37. Omzet DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

216.914.516
2.408.936

212.562.950
2.462.501

Totaal

219.323.453

215.025.451

2017
€

2016
€

Opleidingsfonds AIOS
Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen
Overige subsidies

4.520.962
1.835.200
2.140.833

4.738.622
969.000
2.029.785

Totaal

8.496.995

7.737.407

2017
€

2016
€

Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt

8.901.136
3.062
231.706

8.581.280
3.084
203.278

Totaal

9.135.904

8.787.642

De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal

88.592.158
12.515.093
7.204.965
3.600.861
111.913.077

88.657.013
13.119.160
7.135.619
3.735.347
112.647.139

2.424.951

1.755.945

114.338.028

114.403.085

38. Subsidies
De specificatie is als volgt:

39. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

40. Personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
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40.1 Overige personeelskosten
2017
€

2016
€

Werving en selectie
Bedrijfskleding
Reiskostenvergoeding
Cursus en opleidingskosten
Gezondheidz overige personele kosten
Overige personeelskosten

73.489
234.768
999.290
1.946.639
57.888
288.787

62.545
224.106
966.864
2.161.765
51.225
268.841

Totaal personeelskosten

3.600.861

3.735.347

De aantallen personeelsleden in loondienst in FTE over het boekjaar:

2017

2016

Algemene- en administratieve functies
Hotelfuncties
Patiëntgebonden functies
Leerling verpleegkundigen/ verzorgenden
Terrein- en gebouwgebonden functies

266
145
1.299
37
27

267
139
1.272
40
26

Totaal aantal FTE

1.773

1.744

2017
€

2016
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

15.424.535

14.676.377

Totaal afschrijvingen

15.424.535

14.676.377

2017
€

2016
€

33.643.834

32.796.666

2017
€

2016
€

Huur
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten
Onderhoud en energiekosten
Algemene beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.005.702
43.055.798
7.472.439
3.712.396
11.916.928
47.566

1.036.005
42.332.408
7.556.487
4.121.729
10.799.746
92.057

Totaal overige bedrijfskosten

67.210.829

65.938.432

41. Afschrijvingen op materiële vaste activa

42. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

Totaal honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

43. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
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9.16 OVERIGE TOELICHTINGEN

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening vastgesteld in
de vergadering van 8 mei 2018.
De Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening goedgekeurd
in de vergadering van 22 mei 2018.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 9.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die vermelding vereisen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Een volledig ondertekend exemplaar ligt ter inzage bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei.
W.G.
Mw. drs. M.M. van 't Veld
voorzitter Raad van Bestuur

W.G.
drs. A. Hakbijl RA
lid Raad van Bestuur

W.G.
drs. J.S. van der Heide
voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
Mw. drs. A.C.H. Versteegden MBA
lid Raad van Toezicht

W.G.
drs. W. Oosterom
lid Raad van Toezicht

W.G.
Prof. Dr. B.J.M. van der Meer MBA
lid Raad van Toezicht

W.G.
Mw. drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp MBA
lid Raad van Toezicht

W.G.
ing. G.A. Alewijnse
lid Raad van Toezicht
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10. OVERIGE GEGEVENS
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10. OVERIGE GEGEVENS

10.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.

10.2 Nevenvestigingen
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft geen nevenvestigingen.

10.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Deloitte Accountants B.V.
Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven
Postbus 376
5600 AJ Eindhoven
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9839
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei

VERKLARING OVER DE IN DIT JAARDOCUMENT OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei op 31 december 2017 en
van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017.

2.

De geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum
2015
In overeenstemming het Controleprotocol WNT 2017 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2015 zoals
bepaald en verantwoord door de zorginstelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben
wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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VERKLARING OVER DE IN DIT JAARDOCUMENT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere informatie, die
bestaat uit:
x

Het bestuursverslag.

x

De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
x

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

x

Alle informatie bevat die op grond van de RVW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RVW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de zorginstelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van
bestuur het voornemen heeft om de zorginstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de zorginstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
x

x

x

x

x
x

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de zorginstelling.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de zorginstelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 18 mei 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA
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