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De reikwijdte van de jaarverantwoording betreft de gehele Stichting Beweging 3.0 en de daaraan 
gelieerde rechtspersonen. De verslagleggingsperiode loopt van 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2015. Bij deze verslaglegging behoort de jaarrekening 2015. Deze verslaglegging 
bevat alle zaken waarover wettelijk verantwoording moet worden afgelegd.  
 

 

 
Omdat per 1 januari 2014 de heer ing. G.A. maximale zittingstermijn heeft volbracht, is wederom 
een openbare wervings- en selectiecampagne gestart. Dit heeft er toe geleid dat per 1 januari 2014 
mevrouw drs. M. van Steenis is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.  

Uitgangspunten van de verslaglegging 
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Voorwoord Jaarverslag 2015 
 

Inleiding 

Het jaar 2015 was voor Beweging 3.0 een bewogen jaar met veel externe en interne ontwikkelingen. 
De situatie waarin Beweging 3.0 zich op het gebied van kwaliteit van zorg en financiën bevindt, is 
zorgelijk. De in 2016 door de Raad van Commissarissen benoemde nieuwe Raad van Bestuur heeft 
daarom tot ingrijpende maatregelen besloten en zet hiermee een nieuwe koers in. Die houdt in dat op 
de kortst mogelijke termijn de kwaliteit en veiligheid van de zorg weer voldoet aan de normen, de 
medewerkers meer duidelijkheid over hun taken en verantwoordelijkheden hebben, zorgmedewerkers 
voldoende tijd aan de zorg zelf besteden en de organisatie financieel weer gezond is.  

Om dit te bereiken, past Beweging 3.0 de inrichting van de organisatie aan en heeft de instelling een 
verbeterplan opgesteld om de financiën weer op orde te krijgen. De veranderingen zijn reeds ingezet 
en worden in 2017 en 2018 verder doorgevoerd.  

 
Invloed externe ontwikkelingen 2015 

 
Afbouw intramurale capaciteit 

In 2015 veranderde Beweging 3.0 de organisatie, in lijn met het in 2013 gestarte overheidsbeleid dat 
ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De intramurale capaciteit is sinds 2013 met 20% 
afgebouwd: van 1500 naar 1200 intramurale plaatsen. Er was een reorganisatie noodzakelijk om de 
afbouw te realiseren. Daarnaast zagen we de wachtlijsten steeds korter worden door afname van de 
indicaties. We weten nu dat deze ontwikkeling niet doorzet, want sinds het laatste kwartaal van 2015 
nemen de wachtlijsten voor intramurale zorg weer toe. 

 

Dagbesteding 

De financiering van de dagbesteding voor mensen met dementie ging van de AWBZ over naar de 
gemeentelijke financiering (WMO). Met 25% minder middelen dan de jaren ervoor werden (dezelfde) 
ouderen met dementie een passende dagbesteding aangeboden. Daar is Beweging 3.0 op een aantal 
locaties in geslaagd door meer inzet van informele zorg en andere vormen van dienstverlening te 
ontwikkelen. 

 

Wijkverpleging 

Voor de wijkverpleging ging de financiering begin 2015 over van de AWBZ naar de 
zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen kregen de opdracht de zorg doelmatig te organiseren en 
kregen de ruimte zelf de best passende thuiszorg voor de cliënten te bepalen. Door sturing op 
zelfredzaamheid, inzet van informele zorg en inzet van zorgtechnologie is dit de verpleegkundigen in 
de wijk uitstekend gelukt. Met minder inzet van professionele zorg, kregen meer thuiswonende 
cliënten hulp. Hiermee is ook tegemoet gekomen aan de maatschappelijke opdracht en het 
overheidsbeleid om meer informele zorg en minder formele zorg rondom de cliënt te organiseren. 
Echter, sindsdien is de druk op de productiviteit verhoogd: de tijd achter de voordeur is korter en de 
indirecte tijd (zoals reistijd) neemt hierdoor toe. Door de afname van de directe tijd (en daarmee de 
declarabele uren) namen ook de opbrengsten af. De wijkverpleging is in 2015 mede daardoor fors 
verlieslatend geweest. De beloning voor het doelmatig organiseren is onvoldoende geweest om dit 
forse verlies te compenseren. 
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Toename complexere zorgvraag 
Het aantal cliënten met een zorgvraag blijft groeien. We zien een aantal oorzaken, namelijk de 
vergrijzing en het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Door de toenemende zware en 
complexe zorgvraag van ouderen die thuis en in onze locaties zorg en ondersteuning ontvangen, is 
steeds meer hoger opgeleid en gekwalificeerd personeel noodzakelijk.  

 

Tekort aan gekwalificeerd personeel  

Beweging 3.0 leidt intern continue 80 mensen op naar een hoger niveau. Desondanks is in sommige 
teams de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bepalend geworden óf en hoe snel ouderen 
zorg krijgen. Inhuur van ZZP’ers en uitzendkrachten, die meer kosten dan medewerkers in loondienst, 
heeft tot hoge kosten geleid.  

 

Inhuur tijdelijke krachten niet de oplossing 

Door een scala aan ontwikkelingen ervaren medewerkers een hoge werkdruk, met als gevolg dat het 
verzuim sinds september 2015 is toegenomen. Door het hoge verzuim en het grote aantal vacatures, 
was het noodzakelijk om relatief veel uitzendkrachten in te huren. Naast de ongewenst hoge kosten, is 
het zeer onwenselijk een team rondom de cliënt te organiseren bestaande uit tijdelijke krachten. Het is 
immers juist belangrijk kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te omringen met ‘bekende gezichten’.  

 

Interne ontwikkelingen 

‘Aangenaam leven, aangenaam werken’ is de missie van Beweging 3.0. Dit vraagt bijvoorbeeld van 

de medewerker dat zij inspeelt op de individuele behoeften van kwetsbare ouderen. Het is van belang 
dat de medewerkers de ruimte hebben om de zorg zelf te organiseren. Samen met de familie, het 
sociaal netwerk en vrijwilligers. Daarom is medio 2015 op zelforganiserende 
resultaatverantwoordelijke teams overgegaan. Echter, deze ontwikkeling heeft door de te snelle 
invoering achteraf gezien veel nadelige effecten tot gevolg gehad.  

 

Reorganisatie 2015 

Al in 2010 startte in de thuiszorg (wijkverpleging) de ontwikkeling naar zelforganiserende teams, in 
2014 gevolgd door de verpleeghuizen van Beweging 3.0. In 2015 zijn ook de woonzorgcentra hiertoe 
overgegaan. Een zelforganiserend team werkt in een netwerkorganisatie samen met interne 
behandelteams en experts, met professionals buiten de organisatie en het sociale netwerk rondom de 
cliënt. Om die reden reorganiseerde Beweging 3.0 in 2015 de ondersteunende diensten en de 
managementstructuur. Een nieuw organisatiemodel en een krimp op de overhead was het resultaat. 
Deze verandering viel de hele organisatie zwaar. Want zorgmedewerkers, kregen naast de dagelijkse 
zorgtaken nu ook andere taken zoals huishoudelijke en bedrijfsvoeringstaken opgedragen.  

 

De toenemende druk op kwaliteit, de complexere zorgvraag, het tekort aan gekwalificeerd personeel, 
de reorganisatie en het werken in zelforganiserende teams had grote gevolgen voor onze mensen en 
onze dienstverlening. De zelforganiserende teams waren al begonnen, terwijl de medewerkers vaak 
nog de noodzakelijke competenties moesten ontwikkelen. Zoals vraaggericht werken, flexibel en 
veerkrachtig zijn en goed met huidige en toekomstige veranderingen omgaan. Meer medewerkers dan 
gewenst verlieten Beweging 3.0. Ook waren leidinggevenden al van het toneel verdwenen terwijl de 
nieuwe organisatie nog niet goed was ingeregeld. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat 
medewerkers in het primaire proces en van de ondersteunende diensten langdurig in onzekerheid 
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verkeerden. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken waren lange tijd onduidelijk, met alle 
gevolgen van dien.  

 

Najaar 2015 konden de verpleeghuizen St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis en de Lichtenberg niet 
langer de kwaliteit en veiligheid van de zorg garanderen. Dit was ook reden voor familie van cliënten 
om contact te zoeken met de pers, waardoor onze organisatie helaas in een negatief daglicht kwam te 
staan. Op initiatief van de toenmalige Raad van Bestuur is de Inspectie van de Gezondheidszorg 
(IGZ) actief geïnformeerd en betrokken geraakt. Met direct ingrijpen van het bestuur is een gedegen 
analyse van de situatie gemaakt en is een plan van verbeteringen gemaakt en gestart.  

 
Renovaties en verbouwingen 

De externe ontwikkelingen en de veranderende (complexere) zorgvraag van ouderen maken het 
noodzakelijk en wenselijk ons zorgvastgoed te moderniseren. Met renovaties en verbouwingen 
moeten gebouwen aangepast worden tot het gewenste kwaliteitsniveau en met moderne faciliteiten. 
De renovaties van het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis en verpleeghuis Lisidunahof zijn in 2015 
gestart en ronden we af in 2016 en 2017. Daarmee verbetert kwaliteit van wonen en leven voor de 
bewoners van deze locaties aanzienlijk. Nieuwbouwlocatie Zilverschoon in Nijkerk is in 2015 
opgeleverd. Het gebouw kreeg de naam ‘woonzorgcentrum de Pol’ en heeft een geriatrische 

revalidatie-afdeling en een kleinschalig zorgconcept. In het buitengebied van Putten ontwikkelde 
Beweging 3.0, samen met een ondernemersechtpaar, een nieuwe woonvoorziening voor mensen met 
dementie. Eind 2015 verkocht Beweging 3.0 met een activa-passiva transactie haar (verlieslatende) 
private zorgactiviteiten Villa Benvenuta in Hilversum.  

 
Financieel resultaat 

Beweging 3.0 behaalde in 2015 een fors negatief financieel resultaat. De voornaamste oorzaken zijn 
een lagere omzet, de hogere personeelskosten en een toename van bedrijfskosten. Ook de 
wijkverpleging is verlieslatend geweest. De gevolgen van de in oktober 2016 afgesloten, nieuwe, cao 
(2016-2018) worden voor het deel dat betrekking heeft op de periode tot en met 2015 ten laste 
gebracht van het resultaat 2015. 

 
Stand van zaken 2016 

De situatie van Beweging 3.0 is vanaf begin 2016 dermate zorgelijk, dat ingrijpende maatregelen 
nodig zijn. Er zijn goede afspraken gemaakt met het zorgkantoor, de banken en het Waarborgfonds 
voor de Zorg over de financiering. Met een verbeterplan pakken we in 2016 de pijler Kwaliteit en 
Veiligheid en de pijler Financiën aan. Daarbij introduceert, de door de Raad van Commissarissen 
begin 2016 benoemde nieuwe Raad van Bestuur, een nieuwe organisatiestructuur, een nieuwe 
vastgoedstrategie en het plan van aanpak van Waardigheid & Trots - onderdeel Kwaliteit en Veiligheid 
Verpleeghuizen (aangeboden door het ministerie van VWS). Ook is er sinds september 2015 intensief 
ingezet op de reductie van verzuim. Het verzuim, mede veroorzaakt door de toenemende en steeds 
complexere zorgvraag, baart Beweging 3.0 nog steeds veel zorgen.  

 

Werken aan borging en duurzame oplossingen 

De IGZ ziet dat er verbetermaatregelen zijn ingezet, met positief resultaat. Echter, voor de IGZ is de 
borging nog onvoldoende en de duurzaamheid van die resultaten nog ongewis. In het najaar stelde, 
om deze reden, de IGZ Beweging 3.0 onder verscherpt toezicht, op basis van hun bevindingen in de 
jaren 2015 en begin 2016. Beweging 3.0 blijft in categorie 1 op de IGZ-lijst ingedeeld.  
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Beweging 3.0 verwacht, door de gevolgen die voortvloeien uit 2015, dat het financiële resultaat van 
2016 ook negatief zal zijn. Dit resultaat zal minder negatief zijn dan dat van 2015. Sinds medio 2016 is 
er sprake van een verbetering, mede door het verbeterplan Basis op Orde. In dit plan zijn tal van 
maatregelen opgenomen om Beweging 3.0 weer financieel gezond te maken.  

 

Samen met cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers 

Beweging 3.0 staat voor de enorme uitdaging om de basis van zowel de kwaliteit & veiligheid van zorg 
als de financiën weer op orde te krijgen. De Raad van Bestuur is zich terdege bewust van haar 
verantwoordelijkheid voor het aangaan van deze uitdaging. Het bestuur is zeer trots op iedere 
medewerker die elke dag weer en vanuit zijn of haar rol, bijdraagt aan de zorg voor en de 
ondersteuning van onze cliënten. Deze zorg wordt steeds meer samen gedaan met familieleden die 
bijvoorbeeld hun vader of moeder aan ons toevertrouwen. De samenwerking met verwanten en 
vrijwilligers is onmisbaar. Het is niet alleen dat ‘beetje extra’ bovenop wat onze medewerkers kunnen 

bieden. Het is vooral omdat het onze cliënten goed doet om bekende gezichten en vertrouwde 
mensen dichtbij te hebben. En dat is van alle tijden. 

 

 

Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur 

Lex Baaij, lid Raad van Bestuur  
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HOOFDSTUK 1| PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 

 
1.1 Typering van het concern 

 
Algemene identificatiegegevens 

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Beweging 3.0 

Adres Computerweg 6 

Postcode 3822 AB 

Plaats Amersfoort 

Telefoonnummer 033 – 467 37 61 

E-mailadres info@beweging3.nl 

Internetpagina www.beweging3.nl 

Nummer Kamer van Koophandel 32121865 

 
1.2 Doelgroepen en kernactiviteiten 
Beweging 3.0 biedt activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn, wonen en zorg in de regio 
Eemland. Ons aanbod varieert van welzijnsactiviteiten en ondersteuning van mantelzorgers tot 
intensieve verpleging en behandeling. De activiteiten worden gefinancierd vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de zorgverzekeringswet (ZVW). Daarnaast bieden wij ook 
private zorg en diensten via Leef 3.0 (een ledenservice met ongeveer 36.000 leden) en Zorgzuster 
3.0. 

 

1.3 Organisatiestructuur 
Het bestuur van Beweging 3.0 werd in 2015 gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De 
Raad van Commissarissen ziet toe op het functioneren van de Raad van bestuur. De Raad van 
Bestuur is voorzitter is van het directieteam. Het directieteam bestond in 2015 uit twee directeuren 
zorg en een directeur financiën & bedrijfsvoering. 
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1.4 Juridische structuur 
Stichting Beweging 3.0, is statutair bestuurder van de zeven rechtspersonen die naast de 
hoofdstichting bestaan. In onderstaande figuur wordt de structuur weergegeven. 

 
 

 
Verder is rond of naast Stichting Beweging 3.0 nog een aantal zelfstandige steunstichtingen actief. 

Tenslotte levert Beweging 3.0 zorg en dienstverlening bij de Mgr. Blom Stichting, een verzorgingshuis 
met een katholieke identiteit. Er wonen voornamelijk zusters van de Congregatie Zusters van  
St. Jozef. De Mgr. Blom Stichting staat los van Beweging 3.0. 

 

1.5 Werkgebied 
Beweging 3.0 richt zich met haar activiteiten op de regio’s Eemland en Noordwest Veluwe. De 
organisatie is werkzaam in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten/Spakenburg, 
Eemnes, Ermelo, Leusden, Nijkerk, Soest, Voorthuizen, Hilversum,  Woudenberg, Putten en Nijkerk.  
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Hoofdstuk 2 | Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
 
2.1 Normen voor goed bestuur 
Beweging 3.0 legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de 
stichting bestuurd wordt. De Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen 
vormen daarbij het uitgangspunt. De statuten van Beweging 3.0 en de reglementen van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen voldoen aan de uitgangspunten van de Zorgbrede 
Governance Code. 

 

2.2 Raad van Bestuur 
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn geregeld via de statuten, 
het reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Commissarissen. 

 

Naam Bestuursfunctie In dienst 

Mw. drs. M. Lenselink Voorzitter Raad van Bestuur 1 juli 2012 

   

Nevenfunctie Nevenfunctie voortkomend uit functie  

 Lid Raad van Toezicht Deltion College Zwolle 
 Penningmeester bestuur Florence Nightingale Instituut  
 Lid bestuur Stichting Vrienden Sint Jansdal 
 Voorzitter bestuur Matchpoint  

 Voorzitter bestuur UwThuiszorgwinkel.nl 

 

De arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn conform de regeling 
Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg en voldoet aan de Wet Normering 
bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling 
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 

 

2.3 Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf onafhankelijke leden (twee mannen en drie vrouwen), 
waarvan één lid is voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad. De Raad kent een drietal 
voorbereidingscommissies.   

 
Naam, rol en commissies Hoofdfunctie  Relevante nevenfuncties 1st  

benoeming 

Ir. M.J.J. Bielders 

Voorzitter  

 

Voorzitter Remuneratiecommissie 

Gepensioneerd  Stichting Beweging 3.0 

Stadsverwarmingsbedrijf Purmerend B.V 

Schouten & Visschers Metaalwarenfabriek B.V. 

Topholding van Breman Installatiebedrijven B.V 

Het Huis Utrecht 

Stichting vrienden v/d Stadsschouwburg Utrecht 

JBR adviseurs 

2009 

2007 

2001 

2009 

2009 

2009 

2008 

Prof. dr. W.H. van Harten 

Vicevoorzitter  

Voorzitter Financiële Audit-

commissie 

Voorzitter RvB 
Rijnstaete 
ziekenhuis 

Stichting Beweging 3.0 

Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen 

Hoogleraar Universiteit Twente 

Nederlands Kanker Instituut Antoni van 
Leeuwenhoek 

2013 

2008 

2001 

 

2015 
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Naam, rol en commissies Hoofdfunctie  Relevante nevenfuncties 1st  

benoeming 

Mw. drs. M. Veldhuijzen van 
Zanten 

Lid Kwaliteit en Veiligheids-

commissie 

Tot september 2015 

Toezichthouder in 
de zorg 

Stichting Beweging 3.0 

 
Stichting Respect Zorggroep 
st gezondheidscentra Maarssenbroek 
St Trivium Lindenhof Rotterdam 
Inspectie voor de Gezondheidszorg  

Stichting Beheer Geboortezorg Rotterdam 

Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschap 

Stichting Jan Brouwer Fonds 

Stichting Saal van Zwanenberg Fonds 

2014- 
2015 

2014 
2015 
2015 
2015 

2014 

2012 

2012 

2014 

Mw. Ir. M.P.L. Govaert 

Lid 

Lid Financiële Auditcommissie 

Lid Kwaliteit en Veiligheids- 

Commissie 1/7 2015 – 1/1/2016 

 

Directeur vastgoed 
& facilitair 
Stichting Altrecht 

 

Stichting Beweging 3.0 

 

2012 

Mw. Mr. drs. M. Van Steenis 

Lid 

Voorzitter Kwaliteit en Veiligheids-

commissie 

Program Manager 
Koninklijke Phillips 
BV 

 

Stichting Beweging 3.0 2014 

 
De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op basis van de 
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering 
bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling 
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 

 

2.4 Jaarverslag Raad van Commissarissen 

 

2.4.1 Samenstelling Raad van Commissarissen 
Per 1 september 2015 ontstond een vacature binnen de Raad van Commissarissen vanwege het 
vertrek van mevrouw drs. M. Veldhuijzen van Zanten. Per 1 april 2016 is de Raad weer voltallig door 
de benoeming van mevrouw Drs. I. van Veen en is de portefeuille zorg opnieuw bezet.  
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2.4.2 Vergaderingen 
De Raad van Commissarissen heeft in 2015 zes reguliere vergaderingen gehouden met de Raad van 
Bestuur. Daarin zijn op hoofdlijnen de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

 
 Jaarrekening, accountantsverslag en bestuursverslag 
 Governance 
 Kaderbrief 
 Meerjarenbeleidsplan 
 Financiële voortgangsrapportage 
 Voortgangsrapportage kwaliteit en veiligheid 
 Management Letter 
 Begroting 
 Stakeholdersonderzoek 
 Organisatiewijzigingen 
 Nieuwe omgevingsfactoren die van essentieel belang zijn voor de organisatie 

 
De Raad van Commissarissen heeft driemaal vergaderd zonder de Raad van Bestuur met als 
onderwerpen governance kwesties, kwaliteit van zorg en de gang van zaken binnen de organisatie. 
De Raad van Commissarissen heeft diverse malen gesproken met de COR, de OR-en en de 
Cliëntenmedezeggenschap. De Raad van Commissarissen heeft, vooral gezien de ontwikkelingen in 
de tweede helft van het jaar, buiten de reguliere vergaderingen om, zeer intensief zowel collectief als 
individueel overleg gehad met de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen 
hebben individueel gesprekken gevoerd op de locaties van Beweging3.0. 

 

De Raad van Commissarissen werkt met een drietal voorbereidingscommissies te weten de 
remuneratiecommissie, de kwaliteit en veiligheidscommissie en de financiële auditcommissie. 

 
2.4.3 De organisatie 2015 en de stappen naar en in 2016 
Gezien de grote externe dynamiek, die Beweging3.0 tot noodzakelijke interne veranderingen dwong, 
en de door de Raad geconstateerde noodzaak tot versterking van het bestuur, heeft de Raad van 
Commissarissen besloten na een positief advies van de medezeggenschapsorganen om de Raad van 
Bestuur uit te breiden met een tweede lid. Dit lid moest een zeer duidelijk zorginhoudelijk profiel 
hebben. In november 2015 is mevrouw Ouwehand op deze vacature benoemd en op 1 februari 2016 
aangetreden. Mevrouw Ouwehand heeft een grote ervaring in de zorg zowel operationeel als 
bestuurlijk. 

 

Ondanks het harde werken en grote aanpassingen in de organisatie heeft de Raad van 
Commissarissen vanaf juli 2015 moeten constateren dat op een aantal terreinen een en ander niet 
leidde tot de beoogde resultaten. Ondanks een positieve jaarafsluiting over 2014, bleek er in 2015 
sprake van een snel verslechterende financiële situatie die niet eenvoudig te keren was. In het najaar 
bleek dit ook voor de kwaliteit van zorg en het werkplezier van medewerkers op enkele locaties te 
gelden. Aanpassingen in de leidinggevende structuur en meer aandacht voor deze aspecten heeft in 
de tweede helft 2015 nog niet de beoogde omslag gebracht.  

 

Er zijn rond de jaarwisseling door de Raad van Commissarissen maatregelen genomen om in 2016 de 
lijn omhoog weer te vinden.  
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Een van de maatregelen was dat in het tweede kwartaal 2016 afscheid genomen is van de toenmalige 
voorzitter Raad van Bestuur. Mevrouw Ouwehand is benoemd tot interim voorzitter Raad van Bestuur 
en de heer Baaij is aangetrokken als interim lid Raad van Bestuur. Tevens is een nieuwe financieel 
manager benoemd. 

 

De nieuwe Raad van Bestuur werkt, in nauwe samenwerking met de RvC aan het herstellen van een 
goede kwaliteit en veiligheid en een gezonde organisatie. Deze Raad van Bestuur heeft inmiddels 
plannen ontwikkeld voor herstel en verbeteringen op een aantal terreinen. Deze plannen hebben de 
steun van de banken, het zorgkantoor, de Raad van Commissarissen en de 
medezeggenschapsorganen. 

 

Ondanks de formidabele inzet van de medewerkers moeten we het jaar 2015 helaas karakteriseren 
als een teleurstellend en bewogen jaar. 

 

De Raad van Commissarissen is overtuigd van het feit dat in 2016 de weg omhoog weer gevonden 
wordt. 

 

De Raad van Commissarissen 

Ir.M.J.J.Bielders 
Prof.Dr.W.H.van Harten 
Mr.Drs. M. van Steenis 
Ir.M.P.L. Govaert 
Drs.I. van Veen MHA 
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2.5 Medezeggenschap 

 

2.5.1 Cliëntenraad 
Naast de locatiecliëntenraden van de verpleeg- en verzorgingshuizen, functioneerden tot juni 2015 er 
twee divisiecliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. In de ene divisieraad namen afgevaardigden 
van de locatieraden deel, in de andere raad werden de belangen van de cliënten van de thuiszorg 
behartigd. De centrale cliëntenraad behandelde de divisie overstijgende onderwerpen.  

In juni 2015 hebben de divisiecliëntenraden de belangenbehartiging overgedragen aan het Centraal 
Platform Medezeggenschap (CPM), waarin vertegenwoordigers van alle cliëntenraden zitting hebben. 
Het platform biedt ruimte voor overleg en uitwisseling van informatie, maar is ook de plaats waar 
advies wordt uitgebracht over onderwerpen die een groot deel van de cliënten van Beweging 3.0 
raken. Het CPM komt regelmatig bijeen. Een aantal werkgroepen, samengesteld uit de leden van het 
platform, bereidt de onderwerpen op de agenda voor. Het CPM wordt ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. 

Alle raden ontvangen jaarlijks een budget voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De kosten van 
het lidmaatschap van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden en de werving van nieuwe leden 
worden betaald door de organisatie. De leden van de cliëntenraden ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding voor hun werk.  

Beweging 3.0 is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Verpleging Verzorging en 
Thuiszorg. 

 
2.5.2 Ondernemingsraad 
Beweging 3.0 heeft drie ondernemingsraden (OR) en een centrale ondernemingsraad (COR) waarin 
de leden zijn voorgedragen uit de drie OR-en. In de afzonderlijke OR-en worden alle zaken op 
afdelings- en/of locatieniveau besproken. De COR behandelt de zaken die spelen op concernniveau. 

De faciliteiten voor de COR en de drie OR-en zijn in overleg tussen de bestuurder en de 
medezeggenschapsorganen vastgelegd in een bestuursbesluit: faciliteitenregeling COR en OR-en.  

 

De Centrale Ondernemingsraad heeft een eigen jaarverslag. 
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HOOFDSTUK 3 | KLACHTBEHANDELING 

 
3.1 Klachten 
Beweging 3.0 geeft op verschillende manieren invulling aan klachtenmanagement. Doel hiervan is het 
bieden van een laagdrempelige procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten 
van cliënten en het aanwenden van structurele tekortkomingen in de (organisatie van de) zorg- en 
dienstverlening voor het verbeteren van de kwaliteit.  

 

3.2 Informatie cliënten 
Om cliënten te informeren is de brochure ‘Van klacht naar kwaliteit’ beschikbaar. De brochure maakt 

deel uit van de zorgdossiers van cliënten. Verder wordt in de locaties klachtenbemiddeling duidelijk 
onder de aandacht gebracht door middel van posters op in het oog springende plaatsen. De indiener 
van een klacht bij de klachtencommissie krijgt een exemplaar van het klachtenreglement toegestuurd 
bij de ontvangstbevestiging van de klacht. 

 

3.3 Klachtenbemiddeling 
Binnen de organisatie zijn twee onafhankelijke klachtenbemiddelaars werkzaam, die jaarlijks een 
jaarverslag met aanbevelingen voor verbeteringen opstellen.  

 

3.4 Klachtencommissie 
Naast de klachtenbemiddelaars is een onafhankelijke klachtencommissie werkzaam binnen Beweging 
3.0. In 2015 zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie.  

 

In de tabel hieronder is een overzicht te vinden van de klachten die in 2015 en de jaren daarvoor bij 
de klachtenbemiddelaars en de klachtencommissie zijn binnengekomen. 

 

Beweging 3.0 2015 2014 2013 2012 2011 

Aantal klagers 32 28 38 34 32 

Aantal klachten 38 35 51 44 45 

Klachten per divisie      

Welzin 3 1 4 4 7 

Thuiszorg 18 10 14 21 15 

Zorg, Verpleging & Behandeling 17 24 32 19 22 

Onderwerp van de klachten      

Organisatorisch 19 15 23 20 15 

Relationeel 8 6 13 12 9 

Behandeling technisch 11 12 14 11 20 

Financieel 0 2 1 1 1 
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Resultaat van de bemiddeling 2015 2014 2013 2012 2011 

Tevreden 23 23 25 27 25 

Ontevreden 3 1 3 8 4 

Klacht uitsluitend bedoeld als melding  10 8 18 7 13 

Verwijzing naar klachtencommissie 1 2 1 0 1 

In behandeling bij klachtencommissie 0 2 3 2 1 
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HOOFDSTUK 4 | FINANCIEN 
 

4.1 Analyse resultaat  
Beweging 3.0 heeft over 2015 een negatief resultaat € 7,5 miljoen, terwijl in 2014 een positief resultaat 

is verantwoord van € 2,1 miljoen. Het verlies wordt veroorzaakt door onder meer een lagere omzet 
van €5,5 miljoen en toename van de bedrijfskosten met €4,2 miljoen ten opzichte van 2014.  

 

Het resultaat bevat een aantal bijzondere, eenmalige posten. Zonder deze bijzonderheden zou het 
resultaat zijn uitgekomen op - € 3,9 miljoen: 
 
Bedragen x € 1.000 2015 

 € 
Resultaat jaarrekening -/- 7.513 

 
Mutatie reorganisatievoorziening 
ORT reservering 2012-2015 
Afkoop huurcontract 
Vrijval intensiveringsmiddelen 
Transitiekosten ombuiging 
Reservering AWBZ risico’s 2014 

 
754 

2.344 
696 

-/- 2.295 
2.467 

-/- 392 
 

Genormaliseerd resultaat -/- 3.939 

 

De omzetdaling wordt vooral veroorzaakt door lagere tarieven in met name de Wijkverpleging en een 
daling van het aantal bedden met circa 60. Ook daalden de overige opbrengsten als gevolg van het 
wegvallen van de huuropbrengsten.  

 

De belangrijkste oorzaak van het verlies is dat de kosten niet daalden met de omzet, maar zijn 
gestegen. Dit is grotendeels toe te schrijven aan 2 grote reorganisaties waarbij de kosten 
onvoldoende beheerst zijn. In 2015 is in de intramurale zorg en de ondersteunende diensten in hoog 
tempo het principe van zelforganiserende teams doorgevoerd en zijn bijna alle leidinggevenden 
boventallig geworden. Met als gevolg veel onduidelijkheid en onzekerheid bij medewerkers. Ondanks 
dat voorgaande jaren voor de reorganisaties voorzieningen zijn getroffen van €4,9M, bleken deze 
onvoldoende.  

 

Het gemiddeld aantal fte is weliswaar gedaald van 1689 in 2014 naar 1618 in 2015, maar de totale 
personele kosten zijn gestegen met € 2,9 miljoen naar € 94,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: 

 
 In de nieuwe cao VTT (1 april 2016 – 1 april 2018) is afgesproken dat er een schikking is 

getroffen over de periode 2012 tot en met 2016 over niet uitgekeerde ORT. In de personele 
kosten 2015 is hiervoor een eenmalige last opgenomen van € 2,3 miljoen. 

 Belangrijk onderdeel van de personele kosten zijn de kosten voor personeel niet in loondienst 
/ uitzendkrachten. Over 2015 bedragen deze kosten € 14,3 miljoen, dat is  €5,0 miljoen hoger 
dan in 2014. De kostenstijging komt onder meer omdat het verzuim gedurende 2015 sterk is 
gestegen en om de zorg te kunnen blijven leveren zijn uitzendkrachten ingezet.  

 

De overige bedrijfskosten zijn toegenomen met € 2,2 miljoen naar € 32,9 miljoen. Dit is deels te 

verklaren door de toenemende zorgvraag en effectuering van kleinschalige woongroepen waardoor de 
patiëntgebonden en hotelmatige kosten hoger zijn geworden. Daarnaast bevat deze kostencomponent 
een eenmalige last voor afkoop van een lange termijn huurverplichting van € 0,7M.  
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Vanuit de bedrijfsonderdelen gezien is vooral de Wijkverpleging verlieslatend gebleken. Het inspelen 
op de hoge zorgvraag heeft ertoe geleid dat veel uitzendkrachten ingezet zijn, omdat de eigen 
personele formatie dit niet aan kon. Er werd ook meer zorg verleend dan met de zorgverzekeraars 
was afgesproken. De overproductie is uiteindelijk voor 95% vergoed. Gevolg is wel dat de 
Wijkverpleging een verlies heeft geleden van bijna € 3 miljoen.  

 
4.2 Liquiditeitsontwikkeling 
In 2014 zijn de liquide middelen gedaald met €5,0M en dat heeft zich in 2015 doorgezet met een 
daling van €0,7M. De daling heeft zich begin 2016 doorgezet omdat nog veel afkoopsommen betaald 
moesten worden en op 2 locaties nog grote (ver)nieuwbouw projecten gaande zijn waarvoor 
verplichtingen zijn aangegaan. Het gevolg is dat de liquiditeitspositie zeer sterk is gedaald en ultimo 
2015 wordt niet meer voldaan aan de in financieringsconvenanten opgenomen bankratio’s 

(balanssolvabiliteit en DSCR). 

 

Vanaf mei staat Beweging 3.0 bij ING Bank en ABN AMRO Bank onder bijzonder beheer en is er 
frequent overleg met de financiers. Naast de banken ook met WfZ en Zorgkantoor Zilveren Kruis, over 
de genomen maatregelen die moeten leiden tot verbetering van het financieel resultaat.  

 

In de toelichting bij de jaarrekening 2015 is een uitgebreide paragraaf opgenomen over de continuïteit 
van Beweging 3.0. Daarin is ook uiteengezet welke maatregelen door de Raad van Bestuur zijn 
genomen om weer financieel gezond te worden.  

 
4.3 Effect uitstel publicatie jaarrekening 2015 
Beweging 3.0 heeft ABN AMRO Bank en ING Bank naar aanleiding van het niet langer voldoen aan 
de gestelde ratio’s waiver verzoeken ingediend. Dit proces vergde tijd waardoor publicatie van de 

jaarrekening 2015 met goedkeuring van het CIBG is uitgesteld. 

 

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2015 in april was nog niet bekend wat de uitkomsten 
van de cao 2016 – 2018 zouden zijn. Er is toen ook geen rekening gehouden met de mogelijke 
nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012 tot en met 2015. De financiële gevolgen 
van de nieuwe cao werden in oktober 2016 duidelijk en omdat de jaarrekening 2015 op 29 november 
is vastgesteld is in overleg met de externe accountant besloten de kosten die samenhangen met 
nabetaling ORT, die betrekking hebben op de periode 2012 – 2015, alsnog in de jaarrekening 2015 op 
te nemen. De ingeschatte kosten bedragen € 2,3 miljoen, zonder deze kosten zou het netto resultaat 

zijn uitgekomen op -/- € 5,2 miljoen. 

 

4.4 Vooruitzicht 
Het jaar 2016 zal worden afgesloten met een operationeel verlies, maar fors lager dan 2015. 
Aangaande het nettoresultaat kan nog geen uitspraak worden gedaan omdat Beweging 3.0 in een 
vergevorderd stadium is om een aantal panden en percelen te verkopen. Het voornemen is om dat 
deels vóór 31 december 2016 te realiseren, maar daarover is op dit moment nog onvoldoende 
zekerheid of de verkopen in 2016 of 2017 gaan plaatsvinden. 

 

De maatregelen die moeten leiden tot verbetering van het financieel resultaat zijn doorgerekend in 
een financieel meerjarenexploitatiemodel, waarin de toekomstige liquiditeitsstroom tot en met 2019 tot 
uiting is gebracht. Deze berekeningen, die ook zijn gepresenteerd aan de financiers, tonen aan dat de 
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operationele resultaten over 2016 en 2017 nog negatief zullen zijn. Vanaf 2018 zal een positief 
resultaat behaald gaan worden. Met de banken en WfZ zijn afspraken gemaakt over de financiering, 
dat is nader uiteengezet in paragraaf 5.1.4.1 van jaarrekening 2015. Daarin is ook opgenomen welke 
maatregelen genomen zijn. 
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5.  Jaarrekening 2015

Stichting Beweging 3.0

Gevestigd aan de Computerweg 6 te Amersfoort
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Stichting Beweging 3.0

5.1   GECONSOLIDEERDE  JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 81.044.157 81.811.404
Financiële vaste activa 2 179.848 348.446
Totaal vaste activa 81.224.005 82.159.850

Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 1.338.301 2.122.055
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 912.655 1.465.694
Debiteuren en overige vorderingen 5 6.822.276 4.882.246
Liquide middelen 6 5.983.936 6.693.847
Totaal vlottende activa 15.057.168 15.163.842

Totaal activa 96.281.173 97.323.691

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen 7
Kapitaal 380.220 380.220
Bestemmingsreserves 10.587.481 10.367.993
Bestemmingsfondsen 7.414.966 14.316.355
Algemene en overige reserves 1.877.288 2.708.319
Totaal eigen vermogen 20.259.955 27.772.887

Voorzieningen 8 7.534.651 6.981.796

Langlopende schulden 9 39.758.255 36.428.413

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 76.941 1.501.419
Overige kortlopende schulden 10 28.651.370 24.639.175

Totaal passiva 96.281.173 97.323.691
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Stichting Beweging 3.0

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 110.358.108 113.872.040

Subsidies  (exclusief WMO en Jeugdzorg) 14 10.864.507 10.293.105

Overige bedrijfsopbrengsten 15 7.140.435 9.743.774

Som der bedrijfsopbrengsten 128.363.050 133.908.919

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 94.156.612 91.280.591

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 7.203.625 7.030.534

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 0 1.089.477

Overige bedrijfskosten 19 32.922.385 30.692.164

Som der bedrijfslasten 134.282.622 130.092.766

BEDRIJFSRESULTAAT -5.919.573 3.816.153

Financiële baten en lasten 20 -1.593.359 -1.679.271

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -7.512.932 2.136.882

RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTING -7.512.932 2.136.882

RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTING -7.512.932 2.136.882

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserves Stichting Wonen Amant 219.488 130.807
Bestemmingsfondsen Stichting Welzin 403.679 433.598
Overige bestemmingsfondsen 230.765 621.405
Reserve aanvaardbare kosten -7.535.833 1.155.440

Algemene en overige reserves -831.031 -204.368

-7.512.932 2.136.882
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -5.919.573 3.816.153

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1&2 7.329.233 8.330.475
- mutaties voorzieningen 8 552.855 -579.387

7.882.088 7.751.088

Veranderingen in vlottende middelen:
- onderhandenwerk uhv DBC's 3 783.754 -951.260
- vorderingen 4 -1.940.030 2.566.111
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 5 -871.439 -525.779
- overige kortlopende schulden 10 237.341 -3.830.643

-1.790.375 -2.741.571

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 172.141 8.825.670

Ontvangen interest 20 37.886 106.120
Betaalde interest 20 -1.630.467 -1.811.843
Bijzonder resultaat 21 0 0

-1.592.581 -1.705.723

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.420.440 7.119.947

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -6.552.371 -8.718.249
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 158.983 152.727

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.393.388 -8.565.522

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen resp inbreng fusie 9 7.500.000 2.635.896
Aflossing langlopende schulden 9 -3.751.662 -6.194.520

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.748.338 -3.558.624

Mutatie geldmiddelen 6 -4.065.491 -5.004.199

Stand geldmiddelen per 1 januari 6.693.847 11.698.046
Stand geldmiddelen per 31 december 2.628.356 6.693.847

Mutatie geldmiddelen -4.065.491 -5.004.199

Stand geldmiddelen is het saldo van de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen per 31-12-2015.
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Stichting Beweging 3.0

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens 

zorg en welzijn in de regio Eemland. Het aanbod strekt zich uit van ondersteuning van mantelzorgers tot intensieve
verpleging en verzorging. De groep Beweging 3.0 levert de volgende AWBZ-functies:
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding
- Verblijf
- Behandeling

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

Stichting Beweging 3.0 is statutair (en feitelijk) gevestigd in Amersfoort, op het adres Computerweg 6. 
De groep Beweging 3.0 heeft een WTZi-erkenning en biedt activiteiten en voorzieningen op het gebied van wonen, 

Stichting Beweging 3.0 verkeert in een financieel moeilijke situatie. In 2015 is een negatief resultaat gerealiseerd 
van € 7,5 miljoen; het genormaliseerd verlies bedraagt € 3,9 miljoen. Hierin is € 2,3 miljoen opgenomen voor 
eenmalige loonkosten; zijnde vergoeding voor onregelmatigheidstoeslag over de periode 2012 tot en met 2015 
welke volgens de nieuwe CAO VVT 2016 – 2018 de komende jaren uitbetaald moet gaan worden. Het 
genormaliseerd verlies zónder deze CAO effecten bedraagt € 6,2 miljoen. 

Gevolg is dat ultimo 2015 niet meer wordt voldaan aan de in financieringsconvenanten opgenomen bankratio’s 
(balanssolvabiliteit en DSCR). In april 2016 heeft Beweging 3.0 ABNAMRO Bank en ING Bank hierover formeel 
geïnformeerd en zijn waiver verzoeken ingediend. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf mei 2016 Beweging 3.0 onder 
bijzonder beheer bij ABNAMRO Bank en ING Bank is komen te vallen. Eveneens is de publicatie van de 
jaarrekening 2015 met goedkeuring van het CIBG uitgesteld tot uiterlijk 1 december 2016.

Aangaande de kwaliteit van zorg valt vanaf oktober 2016 de organisatie voor een periode van 8 maanden onder 
verscherpt toezicht van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De Raad van Bestuur heeft maatregelen genomen en ingezet om de organisatie weer financieel gezond te krijgen. 
Deze maatregelen zijn door de Raad van Commissarissen goedgekeurd en uitgewerkt in een Herstelplan dat op 5 
juli 2016 met de banken, Wfz en Zorgkantoor Zilveren Kruis gedeeld is. De belangrijkste maatregelen zijn hieronder 
opgenomen.

In het kader van verbetering van de governance wordt vanaf 1 januari 2017 de organisatiestructuur 
aangepast, waardoor weer meer duidelijkheid komt voor medewerkers en wie hun leidinggevenden zijn. 
Dit draagt bij aan meer veiligheid en duidelijkheid voor medewerkers.

Daling van met name het langdurig verzuim. Het verzuim is vanaf halverwege 2015 aanzienlijk gestegen, 
met name op een aantal verpleeglocaties. Er zijn gerichte maatregelen genomen om het ziekteverzuim 
structureel naar beneden te krijgen, waarbij managers ondersteund worden door casemanagers die zich 
volledig richten op het weer aan het werk krijgen van medewerkers. Dit is een langdurig proces waarbij 
vooral het langdurig verzuim welke de overhand heeft daalt, zij het langzaam. Onderkend wordt dat de 
oorzaak van verzuim aangepakt moet worden. De eerste maatregel maar ook de daarop volgende zullen 
invloed gaan hebben op een daling van verzuim.

De effectiviteit, dat zijn de declarabele uren, van de medewerkers binnen de Wijkverpleging zal 
verbeteren door diverse maatregelen. De Wijkverpleging wordt vanaf 1 december onder 
verantwoordelijkheid gebracht van één verantwoordelijk manager en daaronder een aantal managers 
met focus op wijkverpleging. Het plannen van routes zal uitgevoerd gaan worden door expert planners 
en niet langer een medewerker per team. De benutting van de huidige applicatie zal uitgebreid worden 
tot een volwaardig ECD, dit zal bijdragen aan een aanzienlijke daling van de tijdsbesteding per cliënt en 
daarmee verhoging van de doelmatigheid. 

Betere beheersing materiële kosten en optimalisering van het werkkapitaal. Er zijn onderhandelingen 
gevoerd en gaande met belangrijke leveranciers om tot betere prijsafspraken te komen en worden 
werkprocessen aangescherpt. 
Instroom regulering van nieuwe clienten in de intramurale zorg om daarmee de overproductie te 
beperken en de personele inzet beter daarop af te stemmen zodat de inzet van (dure) uitzendkrachten 
zeer beperkt blijft.

Om de liquiditeit (eenmalig) te verbeteren en onderhoudskosten te besparen zijn vergevorderde 
onderhandelingen met externe partijen om grond en vastgoed te verkopen en worden investeringen 
uitgesteld. In december 2016 zal een groot deel van de geplande verkopen worden gerealiseerd.

In het eerste kwartaal van 2017 zal een uitgewerkt strategisch vastgoedplan gepresenteerd worden. Dit 
zal ertoe leiden dat meer panden verkocht en/of huurcontracten opgezegd gaan worden. Daarnaast zal 
het er ook toe leiden dat in een aantal panden die Beweging 3.0 wil behouden verbouwingen moeten 
plaatsvinden om te gaan voldoen aan de toekomstige zwaardere zorgvraag en ook om het 
vloeroppervlak beter te benutten.

De maatregelen zijn uitgewerkt in het Herstelplan en daarin zijn financiële doorrekeningen gemaakt. Hiervoor 
hanteert Beweging 3.0 een financieel meerjarenexploitatie model. Op basis van deze berekeningen blijkt Beweging 
3.0, ondanks de verwachte operationele verliezen over 2016 en 2017, toekomstbestendig te zijn. Over 2016 wordt 
een negatief operationeel resultaat verwacht van ruim € 3 miljoen en over 2017 zal een operationeel verlies begroot 
worden van circa € 1,6 miljoen. Vanaf 2018 zal een positief resultaat gehaald worden, en ontstaat er een 
liquiditeitsstroom die toereikend wordt om aan de verplichtingen te voldoen. Deze resultaten zijn in lijn met de 
berekeningen van het financieel meerjarenexploitatie model zoals opgenomen in het Herstelplan. De verkopen van 
vastgoed zullen een positieve impact hebben op het uiteindelijke nettoresultaat, maar het is vooralsnog 
onvoldoende zeker wat de omvang daarvan zal zijn en in welke jaren dit zal vallen.

Het Zorgkantoor Zilveren Kruis, WfZ, ABNAMRO Bank en ING Bank hebben op basis van de plannen hun 
vertrouwen in de strategie en de uitvoeringsplannen uitgesproken. Er is toen afgesproken dat de onderwerpen 
nader uitgewerkt zouden worden en dat heeft ertoe geleid dat op 18 oktober het geactualiseerde Herstelplan is 
gepresenteerd, waarin vooral de maatregelen aangaande Wijkverpleging en Vastgoed verder zijn uitgewerkt. De 
banken en Wfz volgen de ontwikkelingen van Beweging 3.0 vanaf medio 2016 consequent en er is frequent overleg 
om de voortgang van de verbetermaatregelen te bespreken. Ook de komende jaren zal de ontwikkeling van de 
financiële performance nauwlettend gevolgd worden.

ABNAMRO Bank en ING Bank hebben eind november 2016 afgezien van het recht op directe opeisbaarheid van de 
langlopende leningen. Dit als gevolg van het doorbreken van de bankconvenanten(DSCR) en dat publicatie van de 
jaarrekening 2015 niet op uiterlijk 1 juni 2016 heeft plaatsgevonden. Zij maken in ieder geval tot en met 31 juli 2017 
geen gebruik van de mogelijkheid de langlopende leningen op te eisen. Dit is door ABNAMRO schriftelijk bevestigd 
op 28 november 2016 en door ING op 29 november 2016. Waarbij geldt dat zich gedurende de waiverperiode geen 
andere opeisingsgronden voordoen en dat zal worden voldaan aan de overige verplichtingen die zijn opgenomen in 
de kredietovereenkomsten.
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Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Gebruik van schattingen

Consolidatie

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

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting Beweging 3.0.

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. Eventuele belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van 
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Beweging 3.0 heeft bij ABNAMRO een rekening courant faciliteit van € 6 miljoen, echter vanaf halverwege 2017 is 
deze faciliteit niet meer toereikend. Dit wordt onder meer veroorzaakt door operationele verliezen in de 
bedrijfsvoering en een extra loonbetaling van € 1,4 miljoen in februari 2017 als gevolg van de nieuwe CAO VVT 
2016 – 2018. Zonder ondersteuning zal dit tekort het eerste half jaar toenemen tot bijna € 5,8 miljoen eind juli 2017. 
Om de tekorten te dichten is door WfZ, ABNAMRO Bank en ING Bank de toezegging gedaan en formeel bevestigd 
dat tot en met 31 juli 2017 de verkoopopbrengsten vanuit vastgoed aangewend mogen worden voor financiering van 
de exploitatie- en financieringsverplichtingen en noodzakelijke investeringen, dit tot het bedrag dat daadwerkelijk  
nodig is en tot een maximum van € 6 miljoen. De gelden dienen op een depot geplaatst te worden, hetgeen verpand 
wordt aan ING, ABN AMRO en WFZ. Onttrekkingen aan het depot dienen onderbouwd te worden met 
liquiditeitsprognoses. Zodra de verkoopopbrengsten niet direct nodig zijn of de € 6 miljoen overstijgen zal het 
aangewend worden ter aflossing van de lopende leningen en komen dus bovenop de reguliere aflossingen. 

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

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.

Van belang is dat gedurende de periode tot en met 31 juli 2017 Beweging 3.0 de genomen maatregelen ook weet te 
realiseren. In juli 2017 zullen dan opnieuw afspraken gemaakt gaan worden. Met WfZ, ABNAMRO Bank en ING 
Bank is afgesproken dat eind eerste kwartaal 2017 het strategisch vastgoedplan en een contingency plan gereed 
zijn. Vóór 31 juli moet een evaluatie van de veranderingen binnen de Wijkverpleging gereed zijn met een keuze hoe 
ermee verder te gaan.

De langlopende leningen worden verlengd tot en met 31 juli 2017 en het zou kunnen zijn dat ze vanaf 1 augustus 
2017 direct opeisbaar worden. Echter het feit dat de financiers goedkeuring hebben gegeven aan Beweging 3.0 om 
een deel van de verkoopopbrengsten van vastgoed te houden toont dat zij vertrouwen in het Herstelplan van de 
organisatie hebben.

De Raad van Bestuur onderkent dat het realiseren van de maatregelen zoals opgenomen in het Hertstelplan een 
uitdaging is en dat daar risico’s aan verbonden zijn. In het eerste kwartaal zal daarom een contingency plan 
opgesteld worden mochten maatregelen niet tot de gewenste resultaten leiden. Alles overwegende is de RvB van 
mening dat de ingezette koers ertoe zal leiden dat de continuïteit gewaarborgd wordt en de kwaliteit van de zorg 
weer van een afdoende niveau zal worden. De Raad van Bestuur verwacht dat gegeven bovenstaande voldaan kan 
worden aan de voorwaarden zoals die zijn afgesproken met Wfz, ABNAMRO Bank en ING Bank. De in deze 
jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van Beweging 3.0.
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Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

- Stichting Vrienden van 't Hamersveld
- Stichting Vivat! Welzijn

- Stichting Parkflat De Lichtenberg
- Stichting Vrienden van Sint Jozef

Ter informatie is de volgende toelichting opgenomen.
Stichting Beweging 3.0 heeft geen "power of control" bij de genoemde steunstichtingen.

- Stichting Benvenuta te Hilversum
- Stichting Residentiële Thuiszorg te Hilversum
- Stichting Welzin te Amersfoort
- B.V. Holding 3.0 te Amersfoort
- B.V. Benvenuta te Amersfoort
- Zorgzuster 3.0 B.V. te Amersfoort

Op grond van artikel 7, lid 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de binnen de groep vallende 
steunstichtingen, die hun middelen verkrijgen uit niet-zorggebonden gelden en die volgens de statuten algemeen nut 
beogen of specifieke activiteiten van de zorginstelling ondersteunen, buiten de consolidatie gebleven. Dit betreft de 
volgende stichtingen:
- Stichting Vrienden van Mariënburg
- Kunststichting van St. Elisabeth verpleeg- en gasthuis

In februari 2016 zijn de activiteiten en zorgcontracten van Stichting Benvenuta overgedragen 

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

- Stichting Eemhoven Beheer te Amersfoort

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep 
behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:

- Stichting Beweging 3.0 te Amersfoort (deze stichting staat aan het hoofd van de groep)
- Stichting Zorg 3.0 te Amersfoort

- Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof
- Stichting Steunfonds De Lichtenberg/Nijenstede

aan een derde partij en zijn de activa en passiva van BV Benvenuta verkocht aan deze partij.

- Stichting Vrienden van St. Elisabeth verpleeg- en gasthuis

- Stichting Wonen Amant te Amersfoort
- Stichting Activiteitencentrum Labyrinth de Drietand te Amersfoort (per 1-7-2014 geliquideerd)
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Verbonden rechtspersonen

Grondslagen WNT

Operationele leasing
Bij Beweging 3.0 bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen, die aan de eigendom 
verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

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. Verder is ook het groepshoofd 
aan te merken als verbonden partij.

De stichting heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is:
• Stichting Uwthuiszorgwinkel.nl te Amersoort

Deze stichting heeft per 30 juni 2014 haar belangrijkste activiteiten beëindigd na een activa-passiva transactie 
waarbij de voornaamse activiteiten en personeelsleden, met bijbehorende activa en passiva zijn overgedragen aan 
Uwthuiszorgwinkel.nl B.V. Beweging 3.0 leverde t/m juni 2014 ondersteunende diensten aan deze stichting. De 
ondersteuning had betrekking op de volgende diensten: Human Resource Management, Facility Management, 
Informatie, Communicatie & Technologie, Financiën & Administratie, Marketing, Communicatie en Relatiebeheer. 
De kosten voor de ondersteunende dienstverlening werd door Beweging 3.0 doorbelast aan de stichting op basis 
van een Service Level Agreement.

Stichting Beweging 3.0 heeft de mogelijkheid tot het uitoefenen van zeggenschap doordat de bestuurder van 
Beweging 3.0 tevens zitting heeft in het (driehoofdige) bestuur van Stichting Uwthuiszorgwinkel.nl. Voor het nemen 
van besluiten dient sprake te zijn van meerderheid van stemmen waardoor er geen sprake is van volledige 
zeggenschap.
De stichting heeft per balansdatum van de laatst vastgestelde jaarrekening (boekjaar 2015) een positief eigen 
vermogen van € 60.305 en een positief resultaat behaald van € 146.946 

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

Activa en passiva

Materiële vaste activa

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

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde 
kostprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De aanloopkosten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde of bestede kosten, onder aftrek van jaarlijkse 
afschrijvingen.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten minus 
jaarlijkse afschrijvingen met vaste percentages van die kosten conform deels de betreffende beleidsregels, deels 
berekend over de geschatte economische levensduur. De afschrijvingspercentages die gehanteerd zijn, staan 
vermeld in bijlage 5.1.6. Uitzondering hierop is de waardering van niet-WTZi panden, de eerste waardering 
geschiedt tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten en de vervolgwaardering tegen actuele waarde. De actuele 
waarde wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe taxateurs. 
Waardestijgingen als gevolg van het op actuele waarde waarderen van niet-WTZi panden worden rechtstreeks in 
het eigen vermogen verwerkt als ongerealiseerde herwaarderingsreserve. Gerealiseerde waardeveranderingen 
resulteren in een terugname van de gevormde ongerealiseerde herwaarderingsreserve en worden in een 
afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Op geherwaardeerde niet-WTZi panden wordt niet 
afgeschreven.

Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de kapitaalslasten van vaste 
activa was opgenomen en vanwege het scheiden van wonen en zorg, tezamen met de afschaffing van ZZP 1 t/m 4, 
heeft ook gevolgen voor de waardering van de materiële vaste activa en daarmee mogelijk ook voor de 
vermogenspositie van Beweging 3.0. Door Beweging 3.0 is met behulp van externe expertise het strategisch 
huisvestingsplan geactualiseerd waarbij eveneens impairment berekeningen op de waardering van het vastgoed 
zijn uitgevoerd. Op basis hiervan heeft in 2015 geen bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 
plaatsgevonden.
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Bijzondere waardeverminderingen

Financiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

Financiële instrumenten

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 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.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 
Beweging 3.0 maakt geen gebruik van deze financiële instrumenten.

Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van onderhanden DBC-zorgproducten, 
worden de opbrengsten en kosten als opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening verwerkt naar rato van 
de verrichte prestaties per balansdatum. Onder opbrengsten wordt verstaan de in het contract met de 
zorgverzekeraar overeengekomen opbrengsten, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen 
worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald.

De mate waarin prestaties van een DBC-contract zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de 
balansdatum gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte totale kosten van het contract. Indien het resultaat 
van het onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt 
tot het bedrag van de gemaakte kosten dat waarchijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op contracten 
worden onmiddelijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

Onder de voormalige immateriële vaste activa konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van 
de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten op termijn niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking 
zullen komen. De hiervoor in toekomstige jaren nog specifiek te ontvangen vergoedingen zijn als vordering 
opgenomen onder de financiële vaste activa.

Door de onzekerheid over de toekomstige financiering en bekostiging van AWBZ-zorg is er sprake van substantiële 
onzekerheid over de waardering van de (materiële) vaste activa en in het bijzonder het vastgoed, daar de werkelijke 
waarde niet geheel eenduidig te bepalen is en van de boekwaarde af kan wijken. Dit kan substantiële impact 
hebben op de vermogenspositie van Beweging 3.0, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in onderhavige 
jaarrekening als in toekomstige jaren.

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

Beweging 3.0 beoordeelt op balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 
van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald 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.

De opbrengstwaarde wordt bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzondere waardevermindering wordt 
direct als een last verwerkt in de resultatenrekening.

De onder de financiële vaste activa opgenomen deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. 
Indien de intrinsieke waarde negatief is, wordt de vermogenswaarde op nihil gewaardeerd.
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Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen 

Reorganisatievoorziening

Voorziening groot onderhoud

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van 
vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de 
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, hierbij wordt de statische methodiek gehanteerd.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.

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 nominale of contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 
te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting.               

De reorganisatievoorziening is gevormd ter dekking van de verwachtte lasten voortvloeiend uit de (voorgenomen) 
reorganisaties waar uitvoering aan wordt gegeven.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, 
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

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 5,5%.

Tevens is een voorziening gevormd voor langdurig zieken voortvloeiende uit contractuele verplichtingen tot 
loondoorbetaling bij langdurige ziekte (> 6 maanden).

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).

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde 
of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van 
het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-
zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen 
zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Voorziening ORT vergoeding 2012-2015
De voorziening ORT vergoeding 2012-2015 is opgenomen voor uitsluitend medewerkers die recht hebben op 
onregelmatigheidstoeslag over de periode 2012-2015. Dit is gebaseerd op het onderhandelingsakkoord voor de cao 
VVT 2016-2018 onderdeel 2. Salarismaatregelen, ORT Inzake verleden b.i en b.ii.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

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. Subsidies 
ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. 

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 zijn toegerekend aan de periode waar 
deze betrekking op hebben, uitgaande van historische kosten. De baten voor wat betreft de opbrengsten 
gebudgetteerde zorgprestaties of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften 
voor de bekostiging/subsidiëring, dan wel voor wat de overige opbrengsten betreft, gebaseerd op het gefactureerde 
of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten onder aftrek van omzetbelasting en kortingen.

De rechten en plichten uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele 
leasecontracten en dergelijke worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit 
voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit gewone bedrijfsoefening 
voortvloeien.

Stichting Beweging 3.0 heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting 
Beweging 3.0. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Beweging 3.0 betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien 
en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort 
ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 
twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In 
juni 2015 bedroeg de dekkingsgraad 102%. Het verreiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds 
verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 
Stichting Beweging 3.0 heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 
het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Beweging 3.0 heeft daarom 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

Bedrijfsgebouwen en terreinen 57.254.718 61.215.042
Machines en installaties 12.315.566 13.642.231
Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.632.196 6.586.751
Materiële vaste activa in uitvoering 5.841.677 367.380

Totaal materiële vaste activa 81.044.157 81.811.404

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

Boekwaarde per 1 januari 88.295.126 86.786.345
Bij: investeringen 6.552.371 8.718.249
Af: mutatie herwaardering 0 0
Af: afschrijvingen -7.160.635 -7.056.742
Af: desinvesteringen (incl.herwaardering) -158.983 -152.727
Boekwaarde per 31 december 87.527.879 88.295.126

Af: cum. bijzondere waardevermindering -6.483.722 -6.483.722
Boekwaarde per 31 december incl. bijzondere waardevermindering 81.044.157 81.811.404

Het verloop van het saldo herwaarderingen is als volgt weer te geven:
Saldo herwaarderingen per 1 januari 7.913.877 7.913.877
Vrijval herwaardering ivm verkoop activa 0 0
Mutatie herwaarderingen boekjaar 0 0
Saldo herwaarderingen per 31 december 7.913.877 7.913.877

Toelichting:

Gebouw St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis

onder de niet WTZi/WMG gefinancierde activa. Goedkeuring van het College Bouw is verkregen op de huur van het
gebouw door Beweging 3.0. Op basis van de bestaande juridische verwevenheid kan het gebouw in economische
zin wel als WTZi/WMG gefinancierde activa aangemerkt worden.
 

Materiële vaste activa, incl. bouwrente 3.890.923€      

Totaal 3.890.923€      

Aanloopkosten

Herwaarderingen

Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa

Belangrijke uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening zijn:
- De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 5,5%, wat overeenkomt met de gemiddelde kostenvoet van Beweging 3.0
- De gemiddelde inkomsten indexeren met 1,5% tot en met 2020 en 2% voor de jaren na 2021
- Korting van 5% op het NHC-tarief. In 2018 is indexering gelijk aan indexatie van de inkomsten
- De onderhoudskosten bedragen 0,8% van de investeringsbedragen op basis waarvan de NHC is vastgesteld. Dit wordt jaarlijks
 geindexeerd op basis van de beleidsregels van het NZA.

Het juridisch eigendom van het gebouw ligt bij de Stichting Eemhoven Beheer. Uit dien hoofde zijn activa gerubriceerd

Per 1 januari 2013 zijn de aanloopkosten overgeheveld van de financiële vaste activa naar de materiële vaste activa.
Deze aanloopkosten kennen een afschrijvingstermijn van 40 jaar.

De mutatie van de herwaarderingen bestaat uit de verlaging op basis van actuele taxatierapporten.

Evenals voorgaande jaren is een impairment berekening uitgevoerd op de waardering van het vastgoed. De uitkomst 
van deze berekeningen is dat over 2015 geen afboeking heeft plaatsgevonden, echter binnen de vastgoedportefeuille 
heeft wel een impairment plaatsgevonden (de Pol) maar ook een aantal terugnemingen. Dit heeft ertoe geleid dat per 
saldo het impairment bedrag ongewijzigd is gebleven. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

Aanloopkosten 0 0
Compensatieregeling vaste activa NZA 153.598 307.196
Franchise-fee 26.250 41.250

Totaal financiële vaste activa 179.848 348.446

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2015 2014
€ €

Boekwaarde per 1 januari 348.446 532.702

Bij: investeringen 0 0
Af: aflossing leningen 0 0
Af: waardeverminderingen -168.598 -168.598
Af: amortisatie (dis)agio 0 -15.658

Boekwaarde per 31 december 179.848 348.446

Toelichting:

Compensatieregeling vaste activa NZA

Franchise-fee

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

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

Onderhanden werk DBC's 1.338.301 2.122.055
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 1.338.301 2.122.055

Toelichting:
Met ingang van 2013 vindt financiering van de geriatrische revalidatiezorg plaats middels Diagnose Behandel 
Combinaties (DBC's). Tot en met 2012 vond de financiering hiervan nog plaats via de AWBZ. Voor nog niet 
afgesloten DBC's ultimo boekjaar is de onderhandenwerkpositie bepaald en verantwoord.

Op grond van beleidsregel CA-300-493 van de NZA komt een bedrag van € 921.588 voor compensatie in 
aanmerking. Het gehonoreerde bedrag wordt in zes jaarlijkse termijnen toegevoegd aan de aanvaardbare kosten, 
verdeeld over de jaren 2012 t/m 2017. Het langlopende gedeelte is opgenomen onder de financiële vaste activa, het 
kortlopende gedeelte onder de overige vorderingen.

De franchise-fee betreft een vergoeding betaald aan Zorgzuster Nederland voor deelname aan de 
franchiseorganisatie en de kosten voor ondersteuning bij implementatie in het eerste jaar. Afschrijving vindt plaats in 5 
jaar (t/m 2017).

Pagina 36 van 85



Stichting Beweging 3.0

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

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

Saldo per 1 januari -1.501.419 604.736 860.958 -35.725

Financieringsverschil boekjaar -76.941 -76.941
Correcties voorgaande jaren 912.655 522.005 1.434.660
Betalingen/ontvangsten 1.501.419 -604.736 -1.382.963 -486.280
Subtotaal mutatie boekjaar 2.414.074 -604.736 -860.958 -76.941 871.439

Saldo per 31 december 912.655 0 0 -76.941 835.714

Stadium van vaststelling, per erkenning: c c c c

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

31-dec-15 31-dec-14
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
 - vorderingen uit hoofde van financieringstekort 912.655 1.465.694
 - schulden uit hoofde van financieringsoverschot 76.941 1.501.419

Totaal financieringsverschil 835.714 -35.725

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 81.877.706 110.289.882
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 81.954.647 109.428.924

Totaal financieringsverschil -76.941 860.958

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden  uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ/Wlz
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 4.107.751 2.714.801

Overige vorderingen 934.378 841.006

Vooruitbetaalde bedragen 480.192 152.214

Nog te ontvangen bedragen 1.282.764 1.157.034

Te ontvangen vennootschapsbelasting 17.191 17.191

Totaal vorderingen en overlopende activa 6.822.276 4.882.246

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 311.634 (2014: €222.000)

6. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 5.983.764 6.687.729
Kassen 172 6.118

Totaal liquide middelen 5.983.936 6.693.847

Toelichting:

- gezamenlijke bankhypotheek (1e / 2e in rang) van € 65,3 miljoen plus 40% voor rente en kosten op meerdere bedrijfspanden 
verstrekt aan (ING, ABN-AMRO en Wfz)
- pandrecht op de goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden van ABN-AMRO
- pandrecht op de vorderingen door regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid zoals omschreven in
I4.3. van de Algemene Bankvoorwaarden van ABN-AMRO
- Borgtocht van € 26,0 miljoen plus rente en kosten, van Stichting Beweging 3.0.
- Borgtocht van WfZ voor de bestaande 30-jarige leningen en de 25-jarige lening
- Overeenkomst gedeelde zekerheden op WfZ-activa met het WfZ, ING en VWS.

  te Amersfoort

Ultimo 2015 is het totale bedrag aan afgegeven garanties als volgt:
Naam Bank Bedrag

€
ABN AMRO Bank

ING Bank

Voor een nadere toelichting verwijzen naar de continuïteitsparagraaf onder 5.4.1

De liquide middelen staan verder ter vrije beschikking van Beweging 3.0.

Bij de Rabobank kan worden beschikt over een rekening-courant faciliteit groot € 0,2 miljoen en een lening faciliteit, 
Gestelde zekerheden betreffen daarbij:

  te Amersfoort
- een eerste hypothecaire inschrijving van € 3,6 miljoen op de Parkflat alsmede de dienstwoning aan de Utrechtseweg 273

24.515

Gestelde zekerheden betreffen daarbij:

- een eerste hypothecaire inschrijving van € 2,0 miljoen op het pand gelegen aan de Bachlaan 125-183 te Amersfoort

- verpanding van huurpenningen met betrekking tot de verhuur van de woningen Parkflat aan de Utrechtseweg 273 

- gezamelijke bankhypotheek (1e/ 2e rang) op meerdere bedrijfspanden verstrekt aan ING, ABN-AMRO en Wfz

144.624

- stamverpanding boekvorderingen (Stichting Beweging 3.0, Stichting Zorg 3.0).

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar, de reële waarde ligt in lijn met de boekwaarde.

Bij ABN-AMRO wordt beschikt  over een rekening-courant krediet ter financiering van het werkkapitaal met een kredietlimiet van € 6 
miljoen. Daarnaast wordt beschikt over een tijdelijke rekening-courant krediet ter financiering van de renovatie van de locatie Elisabeth 
Verpleeg- en Gasthuis ter hoogte van € 2,5 miljoen. Per 1 juli 2016 is deze rekening courant faciliteit vervallen.

Bij de ING werd tot en met 29/11/2016 beschikt over een rekening-courant krediet ter financiering van het werkkapitaal van € 4 miljoen. 
Gestelde zekerheden betreffen daarbij:
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

Kapitaal 380.220 380.220
Bestemmingsreserves 10.587.481 10.367.993
Bestemmingsfondsen 7.414.966 14.316.355
Algemene en overige reserves 1.877.288 2.708.319

Totaal eigen vermogen 20.259.955 27.772.887

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Kapitaal 380.220 0 0 380.220

380.220 0 0 380.220

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsreserve Stichting Wonen Amant 2.454.116 219.488 0 2.673.604

Herwaarderingsreserve:
 - Gebouwen 7.913.877 0 0 7.913.877

Totaal bestemmingsreserve 10.367.993 219.488 0 10.587.481

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsfonds Stichting Welzin 602.349 403.679 0 1.006.028
Overige bestemmingsfondsen 6.020.542 230.765 0 6.251.307

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 7.693.463 -7.535.833 0 157.631

Totaal bestemmingsfondsen 14.316.355 -6.901.389 0 7.414.966

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Algemene en overige reserves 2.708.319 -831.031 0 1.877.288

Totaal algemene en overige reserves 2.708.319 -831.031 0 1.877.288

Pagina 39 van 85



Stichting Beweging 3.0

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling -7.512.932 2.136.882

Herwaardering materiële vaste activa 0 0
Af: gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

0 0

Totaalresultaat van de instelling -7.512.932 2.136.882

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

Wachtgeldverplichtingen 329.026 95.170 233.856
Voorziening frictiekn/reorganisatieverpl. 4.653.581 753.773 2.921.161 2.486.193
Voorziening uitgest. loonverplichtingen 546.000 329.000 127.000 26.000 722.000
Voorziening langdurig zieken 339.785 523.042 339.785 523.042
Voorziening ORT vergoeding 2012-2015 0 2.344.000 0 2.344.000
Voorziening groot onderhoud 1.083.747 191.140 78.984 1.195.903
Overige voorzieningen 29.657 29.657

Totaal voorzieningen 6.981.796 4.140.955 3.562.100 26.000 7.534.651

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 4.023.458
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.511.193
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 742.003

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening voor wachtgeldverplichtingen is gevormd voor wachtgelduitgaven van medewerkers van voormalig SWA.

De voorziening frictiekosten/reorganisatieverplichtingen is gevormd ter dekking van de kosten samenhangend met de 
reorganisaties als gevolg van de verlaging van de verwachte toekomstige inkomsten met name veroorzaakt door 
overheidsbesluiten.

De voorziening uitgestelde loonverplichting omvat de contante waarde van toekomstige betalingsverplichtingen a.g.v. 
jubilea van personeel o.b.v. CAO verplichtingen. De hierbij gehanteerde parameters zijn: disconteringsvoet van 5,5%, 
salarisstijging van 3% en vertrekkans van 12%.

De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van ingeschatte toekomstig personele lasten samenhangend met 
langdurig zieken ultimo boekjaar. 

De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het lange termijn huisvestingsplan.

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van 
het groepsvermogen.

De voorziening ORT vergoeding 2012-2015 is opgenomen voor uitsluitend medewerkers die recht hebben op 
onregelmatigheidstoeslag over de periode 2012-2015. Dit is gebaseerd op het onderhandelingsakkoord voor de cao 
VVT 2016-2018 onderdeel 2. Salarismaatregelen, ORT Inzake verleden b.i en b.ii.
Het bedrag is als volgt opgebouwd:
 - Een bedrag van € 1.588.000  voor ORT 144 uur per jaar (2012-2015) te betalen in februari 2016, 2017 en 2018.

 - Een bedrag van €  756.000  betreft 2 keer 1,2% van 12 keer het maandsalaris, te betalen in december 2016 en 
februari 2017
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PASSIVA

9. Langlopende schulden

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

Schulden aan kredietinstellingen 39.758.255 36.428.413

Totaal langlopende schulden 39.758.255 36.428.413

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Stand per 1 januari 39.880.075 43.438.699
Bij: nieuwe leningen 7.500.000 2.635.896
Af: aflossingen 3.751.662 6.194.520

Stand per 31 december  43.628.413 39.880.075

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.870.158 3.451.662

Stand langlopende schulden per 31 december 39.758.255 36.428.413

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.870.158 3.451.662
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 39.758.255 36.428.413
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 26.998.613 24.502.080

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar  overzicht 5.1.10 langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

10. Overige kortlopende schulden

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

Schulden aan kredietinstellingen 3.355.580 0
Crediteuren 2.931.615 3.465.705
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.870.158 3.451.662
Belastingen en sociale premies 3.419.797 3.412.828
Schulden terzake pensioenen 1.584.142 1.752.698
Nog te betalen salarissen 1.115.748 1.585.743
Vakantiegeld 2.633.388 2.663.152
Vakantiedagen 3.434.189 2.972.940
Overige schulden 217.430 -6.062
Af te dragen BTW 371.244 47.065
Nog te betalen bedragen 4.563.188 4.199.907
Nog te betalen rente 274.790 274.012
Vooruitontvangen bedragen 880.100 819.526

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 28.651.370 24.639.175

Toelichting:
De schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Financiële instrumenten

Algemeen

Renterisico en kasstroomrisico

Reële waarde

12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen
Totale huurverplichtingen van lopende huurcontracten onderverdeeld naar resterende looptijd van de huurcontracten:
<1 jaar 3.783.434€      
1-5 jaar 4.016.664€      
> 5 jaar 4.322.397€      

Totaal 12.122.495€    

Lease verplichtingen

Overige verstrekte zekerheden
Indien het vermogen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) onvoldoende is om de garantieverplichtingen van 
geldgevers te voldoen, kan het WfZ via een obligoverplichting een beroep doen op de financiële hulp van de deelnemers. 
Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3% 
van de restschuld van de geborgde leningen. Ultimo 2015 bedraagt de omvang van deze obligoverplichting ongeveer 
€ 400.000.

Ten behoeve van een aantal voertuigen zijn leaseverplichtingen aangegaan waarvan de resterende looptijden 
variëren van korter dan 1 jaar tot maximaal 4 jaar. De resterende leaseverplichtingen ultimo boekjaar bedragen 
€ 212.621 (waarvan korter dan 1 jaar € 80.363).

In de normale bedrijfsuitoefening wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende financiële instrumenten die de organisatie 
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het 
kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. 

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. 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De wijkverpleging (de extramurale producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging)) wordt met ingang van 
boekjaar 2015 bekostigd vanuit de Zvw. Daarnaast wordt de Geriatrische revalidatieZorg (GRZ) bekostigd vanuit de 
ZVW. Voor zowel wijkverpleging als GRZ is het macrobeheersinstrument van toepassing op grond waarvan bij een 
overschrijding van het landelijk budgetplafond het mogelijk is dat zorgaanbieders basis hiervan een 
terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting 
Beweging 3.0 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 2015
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs- 
gebouwen en 

terreinen
Machines en 

installaties

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen

Materiële vaste 
bedrijfsactiva in 

uitvoering Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 
- aanschafwaarde 110.023.205 21.309.531 13.102.879 367.380 144.802.995
- cumulatieve herwaarderingen 7.913.877 0 0 0 7.913.877
- cumulatieve afschrijvingen 50.238.319 7.667.300 6.516.128 0 64.421.747

Boekwaarde per 1 januari 67.698.764 13.642.231 6.586.751 367.380 88.295.126

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 73.680 153.427 850.968 5.474.297 6.552.371
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 4.034.003 1.480.092 1.646.540 0 7.160.635

 - terugname geheel afgeschreven activa
   aanschafwaarde 6.248.966 2.283.902 1.966.086 0 10.498.954
   cumulatieve afschrijvingen 6.248.966 2.283.902 1.966.086 0 10.498.954

- desinvesteringen
   aanschafwaarde 0 0 158.983 0 158.983
   cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0
   per saldo 0 0 158.983 0 158.983

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -3.960.323 -1.326.665 -954.555 5.474.297 -767.247

Stand per 31 december 
- aanschafwaarde 103.847.919 19.179.056 11.828.777 5.841.677 140.697.429
- cumulatieve herwaarderingen 7.913.877 0 0 0 7.913.877
- cumulatieve afschrijvingen 48.023.356 6.863.490 6.196.582 0 61.083.427

Boekwaarde per 31 december 63.738.440 12.315.566 5.632.196 5.841.677 87.527.879

Bijzondere waardevermindering
Stand per 1 januari -6.483.722 -6.483.722
Mutatie boekjaar 0 0
Stand per 31 december -6.483.722 0 0 0 -6.483.722

Boekwaarde per 31 dec. incl. bijz. waardeverm. 57.254.718 12.315.566 5.632.196 5.841.677 81.044.157

Afschrijvingspercentage 0%-10% 3,33%-20% 10%-20% 0,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op
participanten en

op maatschappij- Vordering op
en waarin wordt grond van

deelgenomen Overige compensa- Overige Totaal
Deelnemingen (deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 0 0 0 307.196 41.250 348.446
Kapitaalstortingen 0
Resultaat deelnemingen 0
Ontvangen dividend 0
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen 0
(Terugname) waardeverminderingen -153.598 -15.000 -168.598
Amortisatie (dis)agio 0 0

Boekwaarde per 31 december 0 0 0 153.598 26.250 179.848
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5.1.8  OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2015

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

loop-tijd
Soort lening

Werke-
lijke-
rente

Restschuld 31 
december 2014

Nieuwe 
leningen in 

2015

Aflossing in 
2015

Restschuld 31 
december 2015

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 

jaren eind 2015

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2016

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ABN-AMRO ( v/h Fortis) 01-01-91 1.633.609 30 Overig 3,55% 444.705 18.151 426.553 335.797 7 Lineair 18.151 Wfz
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 01-10-92 2.042.011 24 Overig 4,02% 163.361 81.680 81.680 0 1 Lineair 81.680 Wfz
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 15-02-92 1.633.609 30 Overig 4,22% 907.560 22.689 884.871 771.426 7 Lineair 22.689 Wfz
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 15-11-13 10.000.000 10 Hypothecair 4,15% 9.700.000 400.000 9.300.000 7.300.000 7 Lineair 400.000 Geen zekerheid gesteld
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 01-01-15 7.500.000 10 Hypothecair 2,80% 0 7.500.000 300.000 7.200.000 5.200.000 9 Lineair 400.000 Geen zekerheid gesteld
BNG 06-02-02 11.200.000 20 Overig 2,82% 4.480.000 560.000 3.920.000 1.120.000 7 Lineair 560.000 Wfz
Waterschap 80130 31-12-05 9.100.000 25 onderhands 3,75% 5.824.000 364.000 5.460.000 3.640.000 15 Lineair 364.000 Wfz
BNG 80200 02-08-82 3.689.557 29 onderhands 2,12% 1.145.035 127.226 1.017.809 381.678 8 Lineair 127.226 Garantie gem.Amersfoort
BNG 80210 17-10-85 3.677.123 29 onderhands 2,22% 1.141.176 126.797 1.014.379 380.392 8 Lineair 126.797 Garantie gem.Amersfoort
Rabo 3022.906.455 14-07-99 1.996.633 30 onderhands 3,75% 244.906 109.716 135.191 0 2 Annuïteit 113.902 Geen zekerheid gesteld
ING 65.78.29.838 31-12-10 13.000.000 20 Hypothecair 3,20% 9.750.000 650.000 9.100.000 5.850.000 14 Lineair 650.000 Geen zekerheid gesteld
NWB Bank 1-26212 30-06-09 2.547.522 7 onderhands 3,64% 727.863 363.932 363.932 0 1 Lineair 363.932 Wfz
Rabo 3022.939.914 31-12-99 1.889.500 25 Hypothecair 3,95% 532.526 156.867 375.659 0 6 Annuïteit 163.176 Geen zekerheid gesteld
ABN-AMRO 01-07-07 3.190.000 26 Overig 4,34% 2.440.000 128.000 2.312.000 1.696.000 19 Overig 136.000 Wfz
ASN (v/h SNS) 22-05-14 2.635.896 8 Hypothecair 3,08% 2.378.943 342.604 2.036.339 323.319 6 Lineair 342.604 Geen zekerheid gesteld

Totaal 39.880.075 7.500.000 3.751.662 43.628.413 26.998.613 3.870.158
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:
2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 24.578.629 4.889.984
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 83.312.366 108.494.324
Opbrengsten WMO 2.283.018 158.019
Overige zorgprestaties 184.095 329.713

Totaal 110.358.108 113.872.040

14. Subsidies
2015 2014

De specificatie is als volgt: € €

Subsidies Wlz / Zvw zorg 1.603.558 0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 405.719 413.303
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief WMO-huish. hulp) 8.844.429 9.426.655
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 10.800 453.147

10.864.507 10.293.105

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Overige dienstverlening 606.747 775.244

Overige opbrengsten 6.533.688 8.968.530

Totaal 7.140.435 9.743.774
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Lonen en salarissen 61.145.124 63.528.583
Sociale lasten 10.498.892 10.210.002
Pensioenpremies 5.238.053 5.728.053
Andere personeelskosten 2.945.370 2.509.274

Subtotaal 79.827.438 81.975.912
Personeel niet in loondienst 14.329.174 9.304.679

Totaal personeelskosten 94.156.612 91.280.591

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
 - Segment extramurale zorg 381 356
 - Segment intramurale zorg 1.111 1.201
 - Segment  Welzin (voormalig SWA en MZD) 112 118
 - Segment overige activiteiten 14 14

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.618 1.689

17. Afschrijvingen op materiële activa en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Afschrijvingen
- materiële vaste activa 7.160.635 7.056.742
- financiële vaste activa 168.598 184.256

Doorbelaste afschrijvingen -125.608 -210.464

Totaal afschrijvingen 7.203.625 7.030.534
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 0 1.089.477

Totaal 0 1.089.477

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.626.820 7.950.850
Algemene kosten 8.553.372 6.976.138
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.957.783 3.391.006

Onderhoud en energiekosten
 - Onderhoud 2.619.156 2.483.283
 - Energie gas 1.072.663 1.095.441
 - Energie stroom 742.226 685.439

  - Energie transport en overig 342.579 448.169

4.776.624 4.712.333

Huur en leasing 4.171.409 5.057.770
Dotaties en vrijval voorzieningen 1.330.170 2.115.062
Overige lasten 1.506.207 489.004

Totaal overige bedrijfskosten 32.922.385 30.692.164

Toelichting:

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rentebaten 37.886 106.120

Subtotaal financiële baten 37.886 106.120

Rentelasten -1.631.245 -1.785.391

Subtotaal financiële lasten -1.631.245 -1.785.391

Totaal financiële baten en lasten -1.593.359 -1.679.271

Zie de toelichting zoals omschreven bij de toelichting op de balans, onderdeel materiële vaste activa.

In de overige lasten is een bijzondere eenmalige last opgenomen van € 695.782. Dit betreft de afkoop van een 
lange termijn huurovereenkomst van Benvenuta BV met een derde partij, welke in februari 2016 is voldaan. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

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

Mevr. drs.M. 
Lenselink

De heer ir. 
M.J.J. Bielders

De heer Prof. Dr. 
W.H. van Harten

1 Functionaris (functienaam) Bestuurder (RvB) Voorzitter RvC Lid-RvC
2 1-3-2008 2-3-2009 1-1-2013
3 31-10-2016
4 Deeltijdfactor (percentage) 100% nvt nvt
5 162.771€         19.190€           12.793€             

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0
7 Totaal beloning (5 en 6) 162.771€         19.190€           12.793€             
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) -€                    0 0
9

10.670€           0 0
10

-€                    0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 173.441€         19.190€           12.793€             

Maximum vergoeding conform WNT 170.578€         25.586€           17.057€             

11 Beloning 2014 179.897€         12.792€           8.528€               
12 Bezoldigingsklasse F

Mevr. ir.
 M.P.L. Govaert

Mevr. M. van 
Steenis

Mevr. drs. 
M.L.L.E. 

Veldhuijzen van 
Zanten

1 Functionaris (functienaam) Lid-RvC Lid-RvC Lid-RvC
2 In dienst vanaf (datum) 1-1-2012 1-1-2014 1-7-2014
3 In dienst tot (datum) 1-9-2015
4 Deeltijdfactor (percentage) nvt nvt nvt
5 12.793€           12.793€           8.529€               

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0
7 Totaal beloning (5 en 6) 12.793€           12.793€           8.529€               
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 -€                       
9

0 0 -€                       
10

0 0 -€                       

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 10) 12.793€           12.793€           8.529

Maximum vergoeding conform WNT 17.057€           17.057€           17.057€             
11 Beloning 2014 8.525€             8.525€             4.263€               

Bruto-inkomen (incl. salaris, 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van 
beloningen betaalbaar op termijn 

Uitkeringen in verband met beëindiging 
van het dienstverband 

In dienst tot (datum)

Naam

Bruto-inkomen (incl. salaris, 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van 
beloningen betaalbaar op termijn 

Uitkeringen in verband met beëindiging 
van het dienstverband 

Naam

In dienst vanaf (datum)
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

23. Honoraria accountant 2015 2014
€ €

De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 118.326 69.212
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 22.809 18.937
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 141.134 88.149

Toelichting:

24. Transacties met verbonden partijen

Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en 
Semipublieke Sector" (hierna: WNT) is bekrachtigd in: Het Besluit van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 december 2014, nr.2014-0000645180, houdende vaststelling van 
beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector met ingang van 1 januari 2015 (Beleidsregels toepassing WNT 2015) . Een en 
ander is gepubliceerd in de Staatscourant Nr, 36754 d.d. 24 december 2014.

Toelichting

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 22.

Met ingang van het controlejaar 2013 is EY aangesteld als controlerend accountant. De honoraria 
accountant zoals weergegeven in bovenstaande tabel bevatten de lasten die zijn toegekend aan de 
betreffende jaren (matching beginsel).

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, 
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen valt binnen het "Toepasselijk WNT-maximum".

De bezoldiging van de Bestuurder valt niet binnen het "Toepasselijk WNT-maximum", voor deze functie geldt het 
maximum van klasse F, zijnde € 170.578. Het betreft dus een overschrijding van € 2.863.

De bezoldiging van de Bestuurder valt binnen de overgangsregeling.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 0 0
Financiële vaste activa 2 0 0
Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 0 0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 0 0
Debiteuren  en overige vorderingen 5 8.814 8.814
Liquide middelen 6 0 0
Totaal vlottende activa 8.814 8.814

Totaal activa 8.814 8.814

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen 7
Kapitaal 0 0
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 8.814 8.814
Algemene en overige reserves 0 0
Totaal eigen vermogen 8.814 8.814

Voorzieningen 8 0 0

Langlopende schulden 9 0 0

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 0
Overige kortlopende schulden 10 0 0

Totaal passiva 8.814 8.814
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5.1.11  ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 0 0

Subsidies 14 0 0
(inclusief overige Wmo-prestaties)

Overige bedrijfsopbrengsten 15 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 0 0

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 0 0

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 0 0

Overige bedrijfskosten 19 0 0

Som der bedrijfslasten 0 0

BEDRIJFSRESULTAAT 0 0

Financiële baten en lasten 20 0 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 0

Buitengewone baten en lasten 21 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 0 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserves 0 0

0 0
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5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.12.1 Algemene gegevens

Waarderingsgrondslagen

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Stichting Beweging 3.0 is statutair (en feitelijk) gevestigd in Amersfoort, op het adres Computerweg 6. 

De activiteiten van Stichting Beweging 3.0 bestaan uit het beheren en besturen van de aan de stichting gelieerde 
rechtspersonen.

De waarderingsgrondslagen zijn overeenkomstig de grondslagen zoals toegepast bij de geconsolideerde 
jaarrekening, zie daarom paragraaf 5.1.4.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

Deelnemingen 0 0

Totaal financiële vaste activa 0 0

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ € €

B.V. Holding te Amersfoort 18.000 100% -67.308 0

Benvenuta B.V. te Amersfoort 18.000 100% -1.232.993 -862.096

Zorgzuster B.V. te Amersfoort Bemiddelingsdiensten 18.000 100% -13.180 31.065

Toelichting:
Stichting Beweging 3.0 heeft zich niet garant gesteld voor de deelnemingen.

5.Debiteuren en overige vorderingen

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

Rekening Courant 8.814 8.814

Totaal vorderingen en overlopende activa 8.814 8.814

Toelichting:
De vordering betreft een rekening courant verhouding tussen Stichting Beweging 3.0 en Stichting Zorg 3.0.

Beheeractiviteiten

Zorg

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

7. Eigen vermogen

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

Bestemmingsrerserves 0 0
Bestemmingsfondsen 8.814 8.814
Totaal eigen vermogen 8.814 8.814

Bestemmingsrerserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 0 0 0 0

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsfondsen 0 0 0 0

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 8.814 0 8.814

Totaal bestemmingsfondsen 8.814 0 0 8.814

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2015
en resultaat over 2015

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen Resultaat
€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat 8.814 0

B3.0, Wonen, Eemhoven Beheer, Labyrinth, Benvenuta, Holding, Zorgzuster en Welzin 20.251.141 -7.512.932

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 20.259.955 -7.512.932

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

Voorziening deelneming 0 0 0 0 0

Totaal voorzieningen 0 0 0 0 0

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 0
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0
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5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

LASTEN

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rentebaten 0 0
Resultaat deelnemingen 0 0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0
Subtotaal financiële baten 0 0

Rentelasten 0 0
Resultaat deelnemingen 0 0
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0
Overige financiële lasten 0 0
Subtotaal financiële baten en lasten 0 0

Totaal financiële baten en lasten 0 0
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Amersfoort, 1 december 2016

W.G. W.G.
mevr. mr  A.W. Ouwehand dhr drs A.B Baaij RA

Raad van Bestuur

Vastgesteld d.d.  1 december 2016 Vastgesteld d.d.  1 december 2016

W.G. W.G.
ir. M.J.J. Bielders Prof. dr. W.H. van Harten
Voorzitter Raad van Commissarissen Vice-voorzitter Raad van Commissarissen

Goedgekeurd d.d.  1 december 2016 Goedgekeurd d.d.  1 december 2016
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Beweging 3.0 heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering
van 29 november 2016.

De Raad van Commissarissen van Stichting Beweging 3.0 heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in
de vergadering van 29 november 2016.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Bestemmingsreserves 219.488 130.807
Bestemmingsfondsen -6.901.389 2.210.443
Algemene en overige reserves -831.031 -204.368

-7.512.932 2.136.882

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Nevenvestigingen

Stichting Beweging 3.0 heeft geen nevenstichtingen.

5.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

overeenkomstig het doel van de stichting besteed.
In de statuten is geen bepaling m.b.t. de resultaatbestemming opgenomen. Het resultaat wordt echter

Na balansdatum zijn er liquiditeitsproblemen ontstaan. Een nadere uiteenzetting hierover is 
opgenomen in de continuïteitsparagraaf. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Stichting Beweging 3.0

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Beweging 3.0 te Amersfoort gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015 en
de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de zorginstelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland
geldende Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen.
De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de zorginstelling. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door de raad van bestuur van de zorginstelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Beweging 3.0 per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015
in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op paragraaf Continuïteitsveronderstelling in de toelichting van
de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de zorginstelling een verlies van € 7,5 miljoen over 2015
heeft geleden en dat als gevolg daarvan per 31 december 2015 de bankconvenanten zijn doorbroken.
Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in deze paragraaf, duiden op het
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan
over de continuïteitsveronderstelling van de zorginstelling.

Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de brief van VWS d.d. 20 februari 2015 hebben
wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door Stichting Beweging 3.0 als
uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de
totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat
ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1
onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Verklaring betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening.

Arnhem, 1 december 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. R.H.W.H. Leensen RA
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5.3 BIJLAGEN WELZIN 

5.3.1  FINANCIELE JAARREKENING  2015 STICHTING WELZIN

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 69.270 92.121

Totaal vaste activa 69.270 92.121

Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen 5 1.775.154 242.542
Liquide middelen 6 648.208 1.840.057

Totaal vlottende activa 2.423.362 2.082.599

Totaal activa 2.492.632 2.174.721

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen *) 7 1.006.028 602.349

Totaal eigen vermogen 1.006.028 602.349

Voorzieningen 8 568.587 733.939

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 10 918.017 838.432

Totaal passiva 2.492.632 2.174.721

RESULTATENREKENING OVER 2015
Ref. 2015 2014

€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 300.130 0
Subsidies 14 8.815.246 9.317.510
Overige bedrijfsopbrengsten 15 290.064 310.353

Som der bedrijfsopbrengsten 9.405.440 9.627.863

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 16 7.347.048 7.355.050
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 22.851 34.135
Overige bedrijfskosten 19 1.639.802 1.847.831

Som der bedrijfslasten 9.009.702 9.237.016

BEDRIJFSRESULTAAT 395.738 390.847

Financiële baten en lasten 20 7.941 42.751

RESULTAAT BOEKJAAR 403.679 433.598

*) Zie toelichting onder 5.1.5 ref.7 Bestemmingsfonds Stichting Welzin
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5.3 BIJLAGEN WELZIN 

5.3.2 Nog te vorderen en te betalen gemeentelijke subsidies

jaar 2011 jaar 2012 jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 TOTAAL
€ € € € € €

Gemeente Amersfoort 
Subsidieberekening 3.027.619 2.861.895 9.745.430 6.975.097 22.610.041
Ontvangen voorschotten -3.027.619 -2.861.895 -9.515.833 -6.939.384 -22.344.731 
Saldo per 1 januari 0 0 229.597 35.713 265.310
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar - structureel 0 0 0 0 6.814.297 6.814.297
Subsidie berekening lopend jaar - projecten 0 0 227.505 227.505
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 13.920 -244.055 -13.920 -244.055 
Bij/af: betalingen/ontvangsten -structureel 0 0 0 0 -6.674.125 -6.674.125 
Bij/af: betalingen/ontvangsten - projecten 0 0 -189.940 -189.940 

Saldo per 31 december 0 0 243.517 -208.342 163.816 198.991

Gemeente Leusden 
Subsidieberekening 372.484 319.819 349.618 319.382 1.361.303
Ontvangen voorschotten -372.484 -329.520 -347.635 -319.378 -1.369.018 
Saldo per 1 januari 0 -9.701 1.983 4 -7.715 
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar 0 0 0 0 281.195 281.195
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 -281.195 -281.195 

Saldo per 31 december 0 -9.701 1.983 4 0 -7.715 

Gemeente Woudenberg 
Subsidieberekening 0 0 0 0 0
Ontvangen voorschotten 0 0 0 0 0
Saldo per 1 januari 0 0 0 0 0
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar 0 0 0 0 0 0
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo per 31 december 0 0 0 0 0 0

Gemeente Nijkerk (Hoevelaken) 
Subsidieberekening 66.356 81.320 103.580 143.478 394.734
Ontvangen voorschotten -66.356 -81.320 -103.580 -149.295 -400.551 
Saldo per 1 januari 0 0 0 -5.817 -5.817 
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar 0 0 0 0 105.161 105.161
Subsidie berekening lopend jaar - projecten 46.235 46.235
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 -151.396 -151.396 

0
Saldo per 31 december 0 0 0 -5.817 0 -5.817 
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5.3.2 Nog te vorderen en te betalen gemeentelijke subsidies

jaar 2011 jaar 2012 jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 TOTAAL
€ € € € € €

Gemeente Soest 
Subsidieberekening 855.738 877.752 908.613 987.245 3.629.348
Ontvangen voorschotten -855.738 -877.752 -908.613 -988.693 -3.630.796 
Saldo per 1 januari 0 0 0 -1.448 -1.448 
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar 0 0 0 0 905.429 905.429
Subsidie berekening lopend jaar - projecten 46.523 46.523
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 -905.429 -905.429 

Saldo per 31 december 0 0 0 -1.448 46.523 45.075

Gemeente Eemnes 
Subsidieberekening 127.195 134.654 128.634 72.010 462.493
Ontvangen voorschotten -127.195 -134.654 -128.634 -62.599 -453.082 
Saldo per 1 januari 0 0 0 9.411 9.411
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar 0 0 0 0 6.204 6.204
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 -14.569 -14.569 

Saldo per 31 december 0 0 0 9.411 -8.365 1.046

Gemeente Baarn 
Subsidieberekening 350.400 335.363 317.624 317.615 1.321.002
Ontvangen voorschotten -350.400 -335.363 -317.624 -317.615 -1.321.002 
Saldo per 1 januari 0 0 0 0 0
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar 0 0 0 0 317.610 317.610
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 -317.610 -317.610 

Saldo per 31 december 0 0 0 0 0 0

Gemeente Bunschoten 
Subsidieberekening 30.981 30.974 31.976 32.432 126.363
Ontvangen voorschotten -30.981 -30.974 -31.976 -32.432 -126.363 
Saldo per 1 januari 0 0 0 0 0
Mutaties lopend jaar
Subsidie berekening lopend jaar 0 0 0 0 54.288 54.288
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 -11.798 -11.798 

Saldo per 31 december 0 0 0 0 42.490 42.490
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5.3.2 Nog te vorderen en te betalen gemeentelijke subsidies

jaar 2011 jaar 2012 jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 TOTAAL
€ € € € € €

Overige subsidiënten Welzin 
Subsidieberekening 0 0 165.338 165.338
Ontvangen voorschotten 0 0 -134.935 0 -134.935 
Saldo per 1 januari 0 0 30.403 0 30.403
Mutaties lopend jaar  
Subsidie berekening lopend jaar - projecten 0 0 0 10.800 10.800
Bij/af: correcties voorgaande jaren 0 0 -10.800 -10.800 
Bij/af: betalingen/ontvangsten 0 0 -30.403 -30.403 

Saldo per 31 december 0 0 0 0 0 0
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5.3 BIJLAGEN WELZIN 

5.3.3 Specificaties subsidies 2015

5.3.3.1 Specificatie door gemeente Amersfoort verleende subsidies  inzake 2015

    Omschrijving subsidie
Toekenning 
inzake 2015

Aandeel voor 
Bew 3.0, in 
exploitatie

Ontvangsten in 
2015

Vooruit 
ontvangen in 
2013 en 2014

Vooruit 
ontvangen / 

nog te 
ontvangen 2016

Beschikkingsnummer

€ € € € €
S0079 Reguliere subsidie Welzin 2015 6.229.377 6.229.377 6.089.205 140.172 DIR/SL/5017218 d.d. 15-07-2015
I140236  Subsidie BDU Jeugd e.a. 2015 584.920 584.920 584.920 0 DIR/SL/5017218 d.d. 15-07-2015

totaal structurele subsidies 6.814.297 6.814.297 6.674.125 0 140.172

I120206 Coach&Cootje 58.500 58.500 58.500 0 MO/VW/4554856 dd 22-12-2013
S0079 Kwartiermaker Groene Stee 49.800 49.800 49.800 DIR/SL/5017218 d.d. 15-07-2015
S0079 Ondersteuning BuurtHuiskamers 19.800 5.900 5.900 DIR/SL/5017218 d.d. 15-07-2015
S0079 Voorlichting ouderenmishandeling 5.900 19.800 19.800 DIR/SL/5017218 d.d. 15-07-2015
I130066 Buurtvader project 2013 0 3.300 3.300 0 MO/WO/4616476 dd 30-3-2014
I130161 Activiteiten voor Jongeren 2013 0 1.000 1.000 0 MO/ZCS/4648739 dd 16-4-2014
I130246 Tegemoetk.huur allochtone groepen Kruiskamp 2015 440 440 440 MO/ZCS/4671720 dd 7-5-2014
I130246 Tegemoetk.huur allochtone groepen Kruiskamp 2013 0 1.320 1.320 0 WSO/MO/WO/3964466
I130331 Ontmoeting en dagbesteding 2014 0 8.300 8.300 0 MO/VW/4581453
MO/WO/4862428 Vormgeving ABC Liendert 2015 3.375 3.375 3.375 MO/ZCS/4766459 dd 6-11-2014
I150044 JIT 7.040 7.040 7.040 0 MO/VW/BP/4737886 dd 9-12-2014
I150092 Buurthuiskamer Vasco da Gama 2.000 2.000 2.000 0 MO/ZCS/4695902 dd 14-7-2014
I150399 Oud & Nieuw 5.697 5.697 5.697 MO/WO/4565149
I150163 Voorlichting Tieners en Jongeren 4.550 4.550 -4.550 MO/ZCS/484768 dd 18-12-2014
I150261 Wijkscans SBI 47.350 47.350 42.350 5.000 MO/WO/4506822 dd 12-11-2013
I150281 Groepsaanpak 2.670 2.670 2.670 MO/WO/436501 dd 16-5-2013
I150294 Vuurwerkcampagne 11.012 11.012 11.012 14011DF/AG

totaal projectsubsidies 218.134 227.505 189.940 13.920 23.645

Totaal 7.032.431 7.041.801 6.864.065 13.920 163.816

Pagina 67 van 85



Stichting Beweging 3.0

5.3 BIJLAGEN WELZIN 

5.3.4 Specificatie afrekening subsidie per gemeente

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Overige
Amersfoort Leusden Nijkerk Soest Eemnes Baarn Bunschoten Subsidies

€ € € € € € € € €
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning

300.130 300.130

Subsidies 7.041.801 281.195 105.161 905.429 6.204 317.610 54.288 103.558 8.815.246
Overige bedrijfsopbrengsten 290.064 290.064

Som der bedrijfsopbrengsten 7.041.801 281.195 105.161 905.429 6.204 317.610 54.288 693.752 9.405.440

Personeelskosten 5.500.694 219.655 82.146 707.275 4.846 248.101 42.407 541.923 7.347.048
Afschr.immat. en materiële vaste activa 17.109 683 256 2.200 15 772 132 1.686 22.851
Overige bedrijfslasten 1.227.711 49.025 18.334 157.858 1.082 55.374 9.465 120.953 1.639.802

Som der bedrijfslasten 6.745.514 269.364 100.736 867.333 5.943 304.246 52.004 664.562 9.009.702

Som der financiële lasten en baten -5.945 -237 -89 -764 -5 -268 -46 -586 -7.941 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 302.232 12.069 4.513 38.861 266 13.632 2.330 29.776 403.679

Resultaat 302.232 12.069 4.513 38.861 266 13.632 2.330 29.776 403.679

Totaal
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5.3 BIJLAGEN WELZIN 

5.3.5 Specificatie projectsubsidies 2015

5.3.5.1 Specificatie door gemeente Amersfoort verleende subsidies 2015

Projecten gemeente Amersfoort

Beschikking nr. Projectnaam
Verantwoorde 

baten V&W
Overige 

baten
Salaris 
kosten Activiteiten Organisatie Huisvesting Overhead Totaal kosten

€ € € € € € €

I120206 Coach&Cootje 58.500 46.300 3.970             373                   10.129         60.772            
S0079 Kwartiermaker Groene Stee 49.800 34.750 5.974             8.300           49.024            
S0079 Ondersteuning BuurtHuiskamers 19.800 16.500 865                1.800           19.165            
S0079 Voorlichting ouderenmishandeling 5.900 5.900 5.900              
I130066 Buurtvader project 2013 3.300 3.000             300             3.300              
I130161 Activiteiten voor Jongeren 2013 1.000 1.000             1.000              
I130246 Tegemoetk.huur allochtone groepen Kruiskamp 2015 440 440                 440                 
I130246 Tegemoetk.huur allochtone groepen Kruiskamp 2013 1.320 1.320              1.320              
I130331 Ontmoeting en dagbesteding 2014 8.300 6.900          1.380          8.280              
MO/WO/4862428 Vormgeving ABC Liendert 2015 3.375 3.375          3.375              
I150044 JIT 7.040 6.400                640             7.040              
I150092 Buurthuiskamer Vasco da Gama 2.000 1.999             1.999              
I150399 Oud & Nieuw 5.697 5.697             5.697              
I150261 Wijkscans SBI 47.350 47.350              47.350            
I150281 Groepsaanpak 2.670 2.225             445             2.670              
I150294 Vuurwerkcampagne 11.012 8.484          1.250             475                   10.209            

-                   -                 -              -                 

227.505                -              122.209       25.980            54.598              1.760              22.994         227.541          

5.3.5.2 Specificatie Overige verleende subsidies 2015

Financieel projectenoverzicht Welzin 2015
Overige projecten

Beschikking nr. Projectnaam
Verantwoorde 

baten V&W
Overige 

baten
Salaris 
kosten Activiteiten Organisatie Huisvesting Overhead Totaal kosten

€ € € € € € € €
379524 Buurtbemiddeling Nijkerk 46.235                  31.854         8.941             7.754          48.549            
1153244 Buurtbemiddeling Soest 46.523                  31.854         7.254             8.143          47.251            
3447 BEL gemeenten Buurtbemiddeling 10.800                  6.919          514                1.487          8.920              

-                 -                   -                 -              -                 

103.558                -              70.627         16.709            -                   -                 17.384         104.720          

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015
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5.4 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.4.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 64.299.667 64.482.017
Financiële vaste activa 2 153.598 307.196

Totaal vaste activa 64.453.265 64.789.213

Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 3 1.338.301 2.122.055
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 912.655 1.465.694
Debiteuren en overige vorderingen 5 7.941.590 5.422.975
Liquide middelen 6 3.855.706 3.866.580

Totaal vlottende activa 14.048.252 12.877.305

Totaal activa 78.501.517 77.666.518

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen 7
Kapitaal 326.175 326.175
Bestemmingsreserves 832.259 832.259
Bestemmingsfondsen 2.345.810 9.881.643
Algemene en overige reserves 3.244.770 3.244.770

Totaal eigen vermogen 6.749.014 14.284.846

Voorzieningen 8 6.723.851 6.083.097

Langlopende schulden 9 35.676.037 31.704.415

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 76.941 1.501.419
Overige kortlopende schulden 10 29.275.674 24.092.740

Totaal passiva 78.501.517 77.666.518
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5.4.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 110.358.108 113.872.040

Subsidies  (exclusief WMO en Jeugdzorg) 14 2.049.261 1.404.961

Overige bedrijfsopbrengsten 15 4.785.633 7.478.658

Som der bedrijfsopbrengsten 117.193.001 122.755.659

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 86.377.890 83.633.084

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 6.504.043 6.315.724

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 0 1.389.477

Overige bedrijfskosten 19 30.446.021 28.735.065

Som der bedrijfslasten 123.327.954 120.073.350

BEDRIJFSRESULTAAT -6.134.953 2.682.309

Financiële baten en lasten 20 -1.400.880 -1.526.869

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -7.535.833 1.155.440

Buitengewone  baten en lasten 21 0 0
 - Boekwinst verkoop pand

RESULTAAT BOEKJAAR -7.535.833 1.155.440

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten -7.535.833 1.155.440

-7.535.833 1.155.440
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5.4.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.4.3.1 Algemeen

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De waarderingsgrondslagen zijn overeenkomstig de grondslagen zoals toegepast bij de geconsolideerde 
jaarrekening zie daarom paragraaf 5.1.4.
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5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

Bedrijfsgebouwen en terreinen 40.818.322 44.499.903
Machines en installaties 12.026.183 13.265.260
Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.613.486 6.349.474
Materiële vaste activa in uitvoering 5.841.677 367.380

64.299.667 64.482.017

Totaal materiële vaste activa 64.299.667 64.482.017

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

Boekwaarde per 1 januari 70.715.614 68.774.504
Bij: investeringen 6.543.703 8.700.769
Mutatie  herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen -6.726.053 -6.606.932
Af: desinvesteringen (incl.herwaarderingen) 0 -152.727
Boekwaarde per 31 december 70.533.264 70.715.614
Af: cum.bijzondere waardevermindering -6.233.597 -6.233.597
Boekwaarde per 31 december incl bijzondere waardevermindering 64.299.667 64.482.017

Het verloop van  het saldo herwaarderingen is als volgt weer te geven:
Saldo herwaarderingen per 1 januari 832.259 832.259
Vrijval herwaardering i.v.m. verkoop activa 0 0

Saldo herwaarderingen per 31 december 832.259 832.259

Toelichting:

Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa
Evenals voorgaande jaren is een impairment berekening uitgevoerd op de waardering van het vastgoed. De 
uitkomst van deze berekeningen is dat over 2015 geen afboeking heeft plaatsgevonden, dit omdat de indirecte 
opbrengstwaarde hoger is dan de boekwaarde. De verantwoorde cumulatieve waardevermindering heeft betrekking 
op 2014 en voorgaande jaren.
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5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

Leningen u/g 0 0
Vergoeding waarborgfonds 0 0
Compensatieregeling vaste activa NZa 153.598 307.196

Totaal financiële vaste activa 153.598 307.196

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 307.196 517.452

Af: overige afschrijving fin.vaste activa -153.598 -153.598
Af: afboeking lening u/g 0 -41.000
Af:  waardevermindering  waarborgsommen 0 -15.658

Boekwaarde per 31 december 153.598 307.196

Toelichting:

Compensatieregeling vaste activa Nza 

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

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

Onderhanden werk DBC's 1.338.301 2.122.055
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 1.338.301 2.122.055

Op grond van beleidsregel CA-300-493 van de Nza komt een bedrag van € 921.588 voor compensatie in 
aanmerking. Het gehonoreerde bedrag wordt in zes jaarlijkse termijnen toegevoegd aan de aanvaardbare kosten, 
verdeeld over de jaren 2012 t/m 2017. 
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5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

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

Saldo per 1 januari -1.501.419 604.736 860.958 -35.725

Financieringsverschil boekjaar -76.941 -76.941
Correcties voorgaande jaren 912.655 522.005 1.434.660
Betalingen/ontvangsten 1.501.419 -604.736 -1.382.963 -486.280
Subtotaal mutatie boekjaar 2.414.074 -604.736 -860.958 -76.941 871.439

Saldo per 31 december 912.655 0 0 -76.941 835.714

Stadium van vaststelling, per erkenning: c c c c

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

31-dec-15 31-dec-14
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
 - vorderingen uit hoofde van financieringtekort 912.655 1.465.694
 - schulden uit hoofde van financieringsoverschot 76.941 1.501.419

Totaal financieringsverschil 835.714 -35.725

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014
€ €

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 81.877.706 110.289.882
Af: ontvangen voorschotten 81.954.647 109.428.924

Totaal financieringsverschil -76.941 860.958

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden  uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ/Wlz

Pagina 76 van 85



Stichting Zorg 3.0

5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 4.049.492 2.601.398

Overige vorderingen 932.220 840.404

Vooruitbetaalde bedragen 356.514 76.597

Nog te ontvangen bedragen 1.193.230 991.575

Rekening Courant groepsmaatschappijen 1.410.134 913.001

Totaal vorderingen en overlopende activa 7.941.590 5.422.975

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 160.000 (2014: €200.000)
De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar, de reële waarde benadert de boekwaarde.

6. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 3.854.907 3.860.502
Kassen 799 6.078

Totaal liquide middelen 3.855.706 3.866.580

Toelichting:

- pandrecht op de goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden van ABN-AMRO
- pandrecht op de vorderingen door regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid zoals omschreven in
I4.3. van de Algemene Bankvoorwaarden van ABN-AMRO
- Borgtocht van € 26,0 miljoen plus rente en kosten, van Stichting Beweging 3.0.
- Borgtocht van WfZ voor de bestaande 30-jarige leningen en de 25-jarige lening
- Overeenkomst gedeelde zekerheden op WfZ-activa met het WfZ, ING en VWS.

Bij de ING werd tot en met 29-11-2016 beschikt over een rekening-courant krediet ter financiering van het werkkapitaal van 

- gezamelijke bankhypotheek (1e/ 2e rang) op meerdere bedrijfspanden verstrekt aan ING, ABN-AMRO en Wfz
- stamverpanding boekvorderingen (Stichting Beweging 3.0, Stichting Zorg 3.0).

  te Amersfoort

Ultimo 2015 is het totale bedrag aan afgegeven garanties als volgt:

Naam Bank
ABN AMRO Bank

ING Bank

Voor een nadere toelichting verwijzen naar de continuïteitsparagraaf onder 5.1.4.1
De liquide middelen staan verder ter vrije beschikking van Beweging 3.0.

Bij ABN-AMRO wordt beschikt  over een rekening-courant krediet ter financiering van het werkkapitaal met een 
kredietlimiet van € 6 miljoen. Daarnaast wordt beschikt over een tijdelijke rekening-courant krediet ter financiering 
van de renovatie van de locatie Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis ter hoogte van € 2,5 miljoen. Per 1 juli 2016 is 
deze rekening-courant faciliteit vervallen.

24.515
144.624

Bedrag

Gestelde zekerheden betreffen daarbij:

€ 4 miljoen. Gestelde zekerheden betreffen daarbij:

Bij de Rabobank kan worden beschikt over een rekening-courant faciliteit groot € 0,2 miljoen.
Gestelde zekerheden betreffen daarbij:
- een eerste hypothecaire inschrijving van € 3,6 miljoen op de Parkflat alsmede de dienstwoning aan de Utrechtseweg 273
  te Amersfoort
- verpanding van huurpenningen met betrekking tot de verhuur van de woningen Parkflat aan de Utrechtseweg 273 

- een eerste hypothecaire inschrijving van € 2,0 miljoen op het pand gelegen aan de Bachlaan 125-183 te Amersfoort

- gezamenlijke bankhypotheek (1e / 2e in rang) van € 65,3 miljoen plus 40% voor rente en kosten op meerdere 
bedrijfspanden verstrekt aan ING, ABN-AMRO en Wfz.
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5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

Kapitaal 326.175 326.175
Bestemmingsreserve 832.259 832.259
Bestemmingsfondsen 2.345.810 9.881.643
Algemene en overige reserves 3.244.770 3.244.770

Totaal eigen vermogen 6.749.014 14.284.846

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Kapitaal 326.175 0 0 326.175

326.175 0 0 326.175

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsreserves 0 0 0 0

Herwaarderingsreserve:
 - Gebouwen 832.259 0 0 832.259

Totaal bestemmingsreserves 832.259 0 0 832.259

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsfondsen 2.196.994 0 0 2.196.994

Reserve aanvaardbare kosten 7.684.649 -7.535.833 0 148.816

Totaal bestemmingsfondsen 9.881.643 -7.535.833 0 2.345.810

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsfondsen 3.244.770 0 0 3.244.770

Totaal bestemmingsfondsen 3.244.770 0 0 3.244.770
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5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

Voorziening frictiekosten 4.348.564 753.773 2.898.716 2.203.621
Voorziening uitgestelde loonverplichtingen 520.000 329.000 127.000 722.000
Voorziening langdurig zieken 295.547 500.541 295.547 500.541
Voorziening ORT vergoeding 2012-2015 0 2.344.000 0 2.344.000
Voorziening groot onderhoud 918.987 113.686 78.984 953.689

Totaal voorzieningen 6.083.097 4.041.000 3.400.247 0 6.723.851

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 3.159.050
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.564.801
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 538.701

Toelichting per categorie voorziening:

 - Een bedrag van €  756.000  betreft 2 keer 1,2% van 12 keer het maandsalaris, te betalen in december 2016 en 
februari 2017

 - Een bedrag van € 1.588.000  voor ORT 144 uur per jaar (2012-2015) te betalen in februari 2016, 2017 en 2018.

De voorziening frictiekosten/reorganisatieverplichtingen is gevormd ter dekking van de kosten samenhangend met 
de reorganisaties als gevolg van de verlaging van de verwachtte toekomstige inkomsten met name veroorzaakt 
door overheidsbesluiten.

De voorziening uitgestelde loonverplichting omvat de contante waarde van toekomstige betalingsverplichtingen 
a.g.v. jubilea van personeel o.b.v. CAO verplichtingen. De hierbij gehanteerde parameters zijn: disconteringsvoet 
van 5,5%, salarisstijging van 3% en vertrekkans van 12%.

De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van ingeschatte toekomstige personele lasten samenhangend 
met langdurig zieken ultimo boekjaar.

De voorziening ORT vergoeding 2012-2015 is opgenomen voor uitsluitend medewerkers die recht hebben op 
onregelmatigheidstoeslag over de periode 2012-2015. Dit is gebaseerd op het onderhandelingsakkoord voor de cao 
VVT 2016-2018 onderdeel 2. Salarismaatregelen, ORT Inzake verleden b.i en b.ii.

De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op lange termijn onderhoudsplannen.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:
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5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

9. Langlopende schulden

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

Schulden aan kredietinstellingen 35.676.037 31.704.415

Totaal langlopende schulden 35.676.037 31.704.415

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014
€ €

Stand per 1 januari 34.528.607 37.473.825
Bij: nieuwe leningen 7.500.000 0
Af: aflossingen 3.124.192 2.945.218

Stand per 31 december  38.904.415 34.528.607

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.228.378 2.824.192

Stand langlopende schulden per 31 december 35.676.037 31.704.415

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.228.378 2.824.192
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 35.676.037 31.704.415
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 24.979.294 22.048.157

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar  overzicht  5.4.7 langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

10. Overige kortlopende schulden

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

Schulden aan kredietinstellingen 3.348.299 0
Crediteuren 2.724.014 3.142.113
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.228.378 2.824.192
Belastingen en sociale premies 3.043.196 3.068.114
Schulden terzake pensioenen 1.571.759 1.722.909
Nog te betalen salarissen 1.066.822 1.566.919
Vakantiegeld 2.409.432 2.443.579
Vakantiedagen 3.309.143 2.838.766
Overige schulden 467.096 218.401
Af te dragen BTW 385.864 46.980
Nog te betalen bedragen 3.642.580 3.780.265
Nog te betalen rente 249.498 247.320
Vooruitontvangen bedragen 880.100 819.526
Rekening Courant groepsmaatschappijen 2.949.492 1.373.655

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 29.275.674 24.092.740

Toelichting:
De schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
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5.4.5 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA (ENKELVOUDIG)

Bedrijfs- 
gebouwen en 

terreinen
Machines en 

installaties

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen

Materiële vaste 
bedrijfsactiva in 

uitvoering Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 
- aanschafwaarde 93.874.072 19.517.394 12.355.570 367.380 126.114.417
- cumulatieve herwaarderingen 832.259 0 0 0 832.259
- cumulatieve afschrijvingen 43.972.830 6.252.134 6.006.097 0 56.231.061
Boekwaarde per 1 januari 50.733.500 13.265.260 6.349.474 367.380 70.715.614

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 73.680 153.427 842.299 5.474.297 6.543.703
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 3.755.261 1.392.505 1.578.287 0 6.726.053

 - terugname geheel afgeschreven activa
   aanschafwaarde 6.076.097 1.709.669 1.753.143 0 9.538.909
   cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
   cumulatieve afschrijvingen 6.076.097 1.709.669 1.753.143 0 9.538.909

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -3.681.582 0 -1.239.078 -735.988 5.474.297 -182.350

Stand per 31 december 
- aanschafwaarde 87.871.655 17.961.152 11.444.727 5.841.677 123.119.211
- cumulatieve herwaarderingen 832.259 0 0 0 832.259
- cumulatieve afschrijvingen 41.651.995 5.934.970 5.831.241 0 53.418.206

Boekwaarde per 31 december 47.051.919 12.026.183 5.613.486 5.841.677 70.533.264

Bijzondere waardevermindering
Stand per 1 januari -6.233.597 -6.233.597
Mutatie boekjaar 0 0
Stand per 31 december -6.233.597 0 0 0 -6.233.597

Boekwaarde per 31 dec. incl. bijz. waardeverm. 40.818.322 12.026.183 5.613.486 5.841.677 64.299.667

Afschrijvingspercentage 0%-10% 3,33%-20% 10%-20% 0,0%
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5.4.6 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2015 (ENKELVOUDIG)

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

loop-tijd
Soort lening

Werke-
lijke-
rente

Restschuld 31 
december 2014

Nieuwe 
leningen in 

2015

Aflossing in 
2015

Restschuld 31 
december 2015

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2015

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2016

Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ABN-AMRO ( v/h Fortis) 01-01-91 1.633.609 30 Overig 3,55% 444.705 18.151 426.553 335.797 8 Lineair 18.151 Wfz
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 01-10-92 2.042.011 24 Overig 4,02% 163.361 81.680 81.680 0 2 Lineair 81.680 Wfz
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 15-02-92 1.633.609 30 Overig 4,22% 907.560 22.689 884.871 771.426 8 Lineair 22.689 Wfz
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 15-11-13 10.000.000 10 Hypothecair 4,15% 9.700.000 400.000 9.300.000 7.300.000 8 Lineair 400.000 Geen zekerheid gesteld
ABN-AMRO ( v/h Fortis) 01-01-15 7.500.000 10 Hypothecair 2,80% 0 7.500.000 300.000 7.200.000 5.200.000 9 Lineair 400.000 Geen zekerheid gesteld
BNG 06-02-02 11.200.000 20 Overig 2,82% 4.480.000 560.000 3.920.000 1.120.000 8 Lineair 560.000 Wfz
Waterschap 80130 31-12-05 9.100.000 25 onderhands 3,75% 5.824.000 364.000 5.460.000 3.640.000 16 Lineair 364.000 Wfz
BNG 80200 02-08-82 3.689.557 29 onderhands 2,12% 1.145.035 127.226 1.017.809 381.678 9 Lineair 127.226 Garantie gem.Amersfoort
BNG 80210 17-10-85 3.677.123 29 onderhands 2,22% 1.141.176 126.797 1.014.379 380.392 9 Lineair 126.797 Garantie gem.Amersfoort
Rabo 3022.906.455 14-07-99 1.996.633 30 onderhands 3,75% 244.906 109.716 135.191 0 3 Annuïteit 113.902 Geen zekerheid gesteld
ING 65.78.29.838 31-12-10 13.000.000 20 Hypothecair 3,20% 9.750.000 650.000 9.100.000 5.850.000 15 Lineair 650.000 Geen zekerheid gesteld
NWB Bank 1-26212 30-06-09 2.547.522 7 onderhands 3,64% 727.863 363.932 363.932 0 2 Lineair 363.932 Wfz

Totaal 34.528.607 7.500.000 3.124.192 38.904.415 24.979.294 3.228.378
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13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:
2015 2014

€ €

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Zvw-zorg 24.578.629 4.889.984
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties AWBZ 83.312.366 108.494.324
Opbrengsten WMO, zorgprestaties uit hoofde van contract met gemeente 2.283.018 158.019
Overige zorgprestaties 184.095 329.713

Totaal 110.358.108 113.872.040

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Subsidies Wlz / Zvw zorg 1.603.558 0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 405.719 413.303
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief WMO-huishoudelijke hulp) 39.983 991.659

2.049.261 1.404.961

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Overige dienstverlening 529.819 722.205

Overige opbrengsten 4.255.813 6.756.453

Totaal 4.785.633 7.478.658

5.4.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015
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16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Lonen en salarissen 55.179.098 57.701.480
Sociale lasten 9.611.963 9.404.860
Pensioenpremies 4.766.583 5.234.658
Andere personeelskosten 2.765.881 2.293.518

Subtotaal 72.323.524 74.634.516
Personeel niet in loondienst 14.054.366 8.998.567

Totaal personeelskosten 86.377.890 83.633.084

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in Fte's) per segment:
 - Segment extramurale zorg 381 356
 - Segment intramurale zorg 1.111 1.201
 - Segment overige activiteiten 14 14

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.506 1.571

17. Afschrijvingen op materiële activa en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 6.726.053 6.606.932
- financiële vaste activa 153.598 169.256

6.879.651 6.776.188

Doorbelaste afschrijvingen aan Uwthuiszorgwinkel.nl en Stichting Wonen Amant -375.608 -460.464

Totaal afschrijvingen 6.504.043 6.315.724

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 0 1.389.477

Totaal 0 1.389.477

Toelichting:

Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa
Zie de toelichting zoals omschreven bij de toelichting op de balans, onderdeel materiële vaste activa.
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19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.453.041 7.776.391
Algemene kosten 7.397.955 6.456.643
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.816.269 3.244.618

Onderhoud en energiekosten
 - Onderhoud 2.420.610 2.254.854
 - Energie gas 1.057.401 1.087.089
 - Energie stroom 716.969 660.053
 - Energie transport en overig 332.456 439.042

4.527.436 4.441.038

Huur en leasing 4.689.725 5.561.556
Dotaties en vrijval voorzieningen 1.274.453 2.138.231
Overige lasten 287.142 -883.412

Totaal overige bedrijfskosten 30.446.021 28.735.065

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rentebaten 45.823 63.369
Subtotaal financiële baten 45.823 63.369

Rentelasten -1.446.703 -1.590.238
Subtotaal financiële lasten -1.446.703 -1.590.238

Totaal financiële baten en lasten -1.400.880 -1.526.869
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