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Inleiding  
 

We gaan voor ‘samen voor een moooie dag!’. Een moooie dag en een waardevol leven 

voor bewoners en cliënten. Dat is het doel van Zorggroep Drenthe. Daarom bieden wij 

respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Met altijd de juiste 

zorg op het juiste moment. We willen ook van elke dag een moooie dag maken voor onze 

medewerkers. Daarom bieden we al onze professionals en vrijwilligers de ruimte om 

samen te leren en te verbeteren, waar ze ook maar werken. 

 

Zorggroep Drenthe anticipeert op haar veranderende omgeving. Onder andere door de 

kwaliteit en veiligheid van onze zorg- en dienstverlening te versterken en te verbeteren. 

Het is zaak om eerst de basis hiervan op orde te brengen. Daarna kunnen we inzetten op 

behoud en verdieping.  

 

Met de genoemde doelstelling en strategie voor ogen, kijken we terug op 2020. Het was 

een jaar waarin de wereld te maken kreeg met de covid-19 pandemie. Dit had een grote 

weerslag op Zorggroep Drenthe. De aandacht was vooral gericht op het realiseren van 

een veilige woon- en leefomgeving voor onze bewoners en cliënten èn een veilige 

werkomgeving voor onze medewerkers. Met vereende inzet, ook in de avonduren en in 

het weekeind, slaagden wij erin om in de eerste helft van 2020 het covid-19 virus buiten 

de muren van onze locaties te houden. De overheid vroeg ons in de periode eind maart 

tot en met halverwege juni 2020 om de locaties gesloten te houden voor bezoek. Een 

ingrijpende maatregel voor iedereen die daarbij betrokken was. Als één van de eerste 

VVT-organisaties in de provincie Drenthe introduceerden wij de 1,5 meter samenleving in 

onze organisatie. Ook richtten wij een eigen covid-19 teststraat in waardoor wij veel rust 

wisten te creëren voor onze medewerkers wanneer zich een verdenking op besmetting 

met het covid-19 virus voor deed.  

 

Helaas werd Zorggroep Drenthe in de tweede helft 2020 geconfronteerd met 

(verdenkingen van) besmettingen met het covid-19 virus van bewoners en cliënten 

enerzijds en medewerkers anderzijds. Dit leidde op gezette momenten tot het uit 

voorzorg instellen van quarantaine of isolatie, het dragen van (aanvullende) persoonlijke 

beschermende middelen (PBM) en naasten en vrijwilligers vragen om bezoek en 

aanwezigheid in de locaties uit te stellen. Deze periode was vele malen spannender, en 

intensiever dan de periode van de 1e golf in de eerste helft 2020 waarin wij er nog in 

slaagden om het covid-19 virus buiten onze muren te houden. Tijdens de 2e golf sloeg 

het covid-19 virus om zich heen, onzichtbaar sluipend, het raakte bewoners, cliënten en 

medewerkers.  

 

In aanloop naar 2020 had Zorggroep Drenthe een uitdagende verbeteropdracht in het 

vizier met bijbehorend ontwikkeltraject van duurzaam bouwen aan de toekomst. 

Tegelijkertijd bevond Zorggroep Drenthe zich in een crisissituatie waardoor vaak en veel 

ad hoc, snel en ongepland geanticipeerd worden. Desondanks hebben we als Zorggroep 

Drenthe in 2020 belangrijke stappen gezet richting een duurzame toekomst. 

Welke stappen dit zijn kunt u teruglezen in dit jaardocument 2020, dit alles met het oog 

op onze ambitie:  

 

Samen voor een moooie dag!  
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1. Profiel van de organisatie  
  

1.1 Algemene identificatiegegevens  
  

Algemene identificatiegegevens  

Naam verslagleggende rechtspersoon 

 

     Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

  en bijbehorende stichtingen  

  (zie ook pg. 5) 

Adres                Industrieweg 15  

Postcode             9402 NP  

Plaats              Assen  

Telefoonnummer           0592-331232  

Kamer van Koophandel         41020216  

Email              info@zorggroepdrenthe.nl 

Internet             http://www.zorggroepdrenthe.nl 

  

Wet Langdurige Zorg (Wlz)-functies geleverd door het concern  

Functie   

  

Ja/Nee  

Verblijf inclusief behandeling  Ja  

Verblijf exclusief behandeling  Ja  

Extramurale behandeling1  Ja  

  

Zorgverzekeringsweg (Zvw)-prestaties geleverd door het concern  

Prestatie  

  

Ja/Nee  

Persoonlijke verzorging  Ja  

Verpleging   Ja  

Begeleiding  Ja  

Advies, instructie en voorlichting  Ja  

  

Wmo2-prestatie geleverd door het concern  

Prestatie  

  

Ja/Nee  

Huishoudelijke verzorging  Ja  

Begeleiding  Ja  

Dagverzorging  Ja  

Logeren  Ja  

Beschermd wonen  Ja  

  

 

 

 

 

 

 
1 Het gaat hierbij om zowel het Modulair Pakket Thuis (MPT) als het Volledig Pakket Thuis (VPT). 
2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 

mailto:info@zorggroepdrenthe.nl
http://www.zorggroepdrenthe.nl/


Stichting Zorggroep Drenthe Holding  

 
 

Pagina 6 van 74 
 

Doelgroepen cliënten Wlz-zorg  

Doelgroep  

  

Ja/Nee  

Somatische aandoening of beperking  Ja  

Psychogeriatrische aandoening of beperking  Ja  

Psychiatrische aandoening  Ja3  

Lichamelijke handicap  Nee  

Verstandelijke handicap  Nee  

Zintuigelijke handicap  Nee  

Communicatieve stoornis  Nee  

Psychosociale problemen  Nee  

    

 

1.2 Structuur van de organisatie, missie & visie  
  
Structuur van de organisatie  

Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening in zeven locaties4 en een 

appartementencomplex waarin tevens een Zorghotel (Zorghotel Assen) is gevestigd in 

de provincie Drenthe. Onder de zorgverlening die wordt geboden vallen: Wlz-zorg, 

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en 

verblijf. Vier van de zeven gebouwen zijn locaties in eigendom van Zorggroep Drenthe.   

  

De juridische structuur is een stichtingsvorm.  

 

Onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding vallen op 31 december 2019 een viertal 

stichtingen:  

  

  
  

In dit jaardocument wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van Stichting 

Zorggroep Drenthe Holding en de stichtingen die daar deel van uit maken5. Er is sprake 

van een personele unie. Het bestuur en toezicht van deze stichtingen is automatisch 

dezelfde. 

 

 
3 Op basis van veranderende wet- en regelgeving is een aantal cliënten met een Wmo-indicatie  

  woonachtig in één van de Wlz-locaties.  
4 Halverwege het jaar is afscheid genomen van serviceflat De Amstel in Assen. 
5 Vanuit Stichting Zorg aan Huis Groningen en Stichting Zorg aan Huis Friesland  

werden in 2020 geen activiteiten ondernomen.  

http://www.zorghotelassen.nl/
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Missie & visie  

De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar 

cliënten met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening.  

Cliënten zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden.  

 

Een waardevol leven met respectvolle en  

kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. 

 

Cliënten en hun naasten ervaren dat de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe 

op hoogwaardig niveau zijn geregeld zodat cliënten zolang mogelijk hun eigen leven 

kunnen leiden, betekenisvol kunnen zijn voor hun omgeving en waardering vinden.  

De missie van Zorggroep Drenthe is vertaald in een visie waarin kernelementen van de 

zorg- en dienstverlening staan beschreven en waar nadrukkelijk ook de naasten van de 

cliënt zijn betrokken: een vertrouwde omgeving met respectvolle en kwalitatief 

hoogwaardige zorg, persoonlijke ontmoetingen en betekenisvolle ervaringen, die kleur 

geven aan het leven met naasten; ‘samen voor een moooie dag!’.  

Het uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe is om cliënten 

zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Waar nodig wordt 

ondersteuning geboden op maat door aanvullende (zorg)producten en diensten te 

leveren. Wanneer een verhuizing naar een woonzorglocatie van Zorggroep Drenthe echt 

noodzakelijk is, streeft Zorggroep Drenthe ernaar om samen de overgang van een 

leven zónder zorg naar een leven mét zorg zo onopvallend mogelijk op elkaar te laten 

aansluiten en een totaal zorgconcept mogelijk te maken. De aspecten wonen, welzijn en 

zorg worden in samenhang geleverd met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, 

betrokkenheid en respect voor de leefgewoonten. Door respectvolle aandacht te hebben 

voor de cliënt als mens en de cliënt centraal te stellen wordt het fundament van 

respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening gelegd. Cliënten 

kunnen bij Zorggroep Drenthe zichzelf zijn, en ontvangen daar waar gewenst 

ondersteuning van de zelfzorggewoontes en de eigen regievoering. 

 

De organisatie    

De bestuursstructuur van Stichting Zorggroep Drenthe Holding6 bestaat uit een raad 

van toezicht en een raad van bestuur. Er is sprake van een personele unie t.a.v. de 

dochterstichtingen. Daar waar hierna gesproken wordt over Zorggroep Drenthe worden 

alle stichtingen behorend tot de personele unie bedoeld. 

 

Het bestuur van de Stichting en daarmee de eindverantwoordelijkheid voor alle, tot de 

personele unie behorende stichtingen, is opgedragen aan de raad van bestuur. De raad 

van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en 

op de algemene gang van zaken in de Stichting. De raad van toezicht staat de raad van 

bestuur met raad terzijde kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de raad van 

bestuur, indien zij dit uit hoofde van diens toezichthoudende en adviserende taak dit 

gewenst acht. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie voor raad van 

bestuur.  

 

 
6 Alsook van de stichtingen waarmee een personele unie wordt gevormd. 
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STICHTING ZORGGROEP DRENTHE 

Woonzorglocaties  

Stichting Zorggroep Drenthe kent de volgende locaties:   

▪ Messchenstaete, inclusief Zorghotel Assen in Assen;  

▪ De Noorderkroon in Roden;  

▪ De Wenning in Rolde;  

▪ Spectrum in Beilen;  

▪ Symphonie in Eelde;  

▪ Mozaiek in Zuidlaren;  

▪ De Vijverhof in Assen;  

▪ De Amstel in Assen7. 

 

De locaties kennen de volgende opbouw in hiërarchische structuur:  

medewerker, operationeel leidinggevende, manager en raad van bestuur.  

  

Behandeldienst  

De Behandeldienst van Zorggroep Drenthe bestaat uit de volgende medewerkers: 

▪ 1e geneeskundige, tevens Wzd arts;  

▪ Specialisten ouderengeneeskunde;  

▪ (Basis-/huis-) artsen; 

▪ Verpleegkundig consulent wond- en decubituszorg;  

▪ Medisch secretaresse;  

▪ Fysiotherapeuten;  

▪ Ergotherapeuten;  

▪ Logopedist;  

▪ Diëtistes;   

▪ Psychologen;  

▪ Medisch maatschappelijk werkende, tevens functionaris Ouderenmishandeling en 

Huiselijk Geweld;  

▪ Geestelijk Verzorger; 

▪ Tandartsen in onder aanneming.  

 

De Behandeldienst wordt ingezet bij cliënten met een indicatie Wlz met behandeling op 

de eerdergenoemde locaties. De Behandeldienst wordt aangestuurd door de 1e 

geneeskundige die verantwoording aflegt aan de raad van bestuur.  

  

Zorg Thuis  

Stichting Zorggroep Drenthe biedt extramurale zorg- en dienstverlening in het kader van 

de Zvw geboden in de gemeenten: AA en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noorderveld 

en Tynaarlo.   

  

De aansturing van deze zorg- en dienstverlening werd de 1e helft van 2020 verzorgd 

door een hoofd wijkverpleging die verantwoording aflegde aan de raad van bestuur. De 

zorg- en dienstverlening was georganiseerd in een wijkteam onder verantwoordelijkheid 

van de regiewijkverpleegkundige.  

 

 

 

 

 
7 Van serviceflat De Amstel in Assen werd halverwege het jaar afscheid genomen. De cliënten van deze  

   locatie verhuisden naar elders, voor een belangrijk deel binnen Zorggroep Drenthe. 

https://www.messchenstaete.nl/
http://www.zorghotelassen.nl/
https://www.zorggroepdrenthe.nl/locaties/de-noorderkroon
https://www.zorggroepdrenthe.nl/locaties/de-wenning
https://www.zorggroepdrenthe.nl/locaties/spectrum-wester-es
https://www.zorggroepdrenthe.nl/locaties/symphonie
https://www.zorggroepdrenthe.nl/locaties/mozaiek
https://www.zorggroepdrenthe.nl/locaties/de-vijverhof
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Ondersteunende diensten 

De ondersteunende diensten van Zorggroep Drenthe zijn georganiseerd in Centraal 

Bureau binnen Stichting Zorggroep Drenthe. Het gaat dan om: Personeelsplanbureau, 

Zorgservicebureau, Financiën & Control, afdeling HRM en het Opleidingscentrum, 

Technische Dienst, Service bedrijf, Informatiemanagement & ICT, Kwaliteitsbureau, 

Secretariaat en Marketing & Communicatie. Zij bieden ondersteuning aan alle 

stichtingen behorend bij Stichting Zorggroep Drenthe Holding. 

  

STICHTING ZORGGROEP DRENTHE THUIS  

De zorg- en dienstverlening in het kader van de Wmo wordt geboden in de gemeenten: 

AA en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noorderveld en Tynaarlo. De aansturing van deze 

zorg- en dienstverlening berustte bij de manager Service bedrijf.  

 

In de loop van het jaar werd de behoefte en noodzaak gevoeld om de extramurale zorg- 

en dienstverlening van Stichting Zorggroep Drenthe en van de Stichting Zorggroep 

Drenthe Thuis onder één regie te brengen. Hiertoe werd halverwege het jaar een 

manager extramurale zorg- en dienstverlening benoemd die de leidinggevende taken 

overnam van het hoofd wijkverpleging enerzijds en de manager Service bedrijf 

anderzijds.   

 

  

1.3   Kerngegevens  
  

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typeringen  
  

Soort organisatie  

Locatie:  

▪ Verzorging en verpleging;  

▪ Begeleiding;  

▪ Behandeling.  

  

Extramurale zorg- en dienstverlening:   

▪ Verzorging en verpleging;  

▪ Specialistische verpleging;  

▪ Huishoudelijke verzorging;  

▪ Begeleiding;  

▪ Advies, instructie en voorlichting; 

▪ Huishoudelijke hulp.  

  

Erkende zorgfuncties  

Huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, 

behandeling en verblijf zijn erkende zorgfuncties die bij Zorggroep Drenthe worden 

geboden. Genoemde zorg wordt in principe verleend aan ouderen.  

 

Duurzaam verblijf  

Tijdens een duurzaam verblijf komen bewoners en cliënten permanent in de locatie 

wonen. Het gaat dan vooral om bewoners en cliënten voor wie het niet mogelijk is 

zelfstandig te blijven wonen, bijvoorbeeld als er continu toezicht nodig is, omdat er 

geregeld zorg op afroep nodig is of omdat er zoveel zorg nodig is dat dit thuis niet meer 

te regelen valt. Hieronder valt zorg aan ouderen met een indicatie voor huishoudelijke 

verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf.   
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Intramurale zorg   

Binnen onze locaties wordt zorg geboden aan cliënten met meer complexe zorgvragen 

waarvoor meer uitgebreide zorg of verpleging nodig is. Het kan dan gaan om cliënten 

met lichamelijke problemen en beperkingen; somatische (SOM) zorg. Een andere groep 

cliënten wordt bij het stijgen van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke 

achteruitgang of dementie. Dan is er psychogeriatrische (PG) zorg nodig. Bij 

verpleeghuiszorg is de specialist ouderengeneeskunde de medisch verantwoordelijke. 

Ook kunnen verschillende paramedici c.q. disciplines, zoals psycholoog en medisch 

maatschappelijk werk, bij de zorgverlening betrokken worden. Er vindt multidisciplinaire 

afstemming plaats om in overleg met de cliënt goede afspraken te maken over de 

benodigde behandeling, verzorging en begeleiding.  

 

Zorg Thuis   

Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening aan huis in de ruimste zin van het 

woord. Het kan bestaan uit persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke 

verzorging, individuele begeleiding, specialistische verpleging, hulp bij dementie in de 

thuissituatie en personenalarmering.  

  

Door specialistische verpleging in te zetten kunnen cliënten die complexe zorg nodig 

hebben, in hun eigen omgeving verpleegd worden. De wens van velen om opname in 

bijvoorbeeld een ziekenhuis te voorkomen of te verkorten wordt hierdoor vervuld. 

Aangezien ouderen langer thuis blijven, worden we regelmatig geconfronteerd met PG-

cliënten in de thuiszorg. Om meer aandacht te hebben voor deze problematiek heeft 

Zorggroep Drenthe een casemanager dementie voor thuiszorgcliënten.  

 

De indicatie voor Zorg Thuis wordt gesteld door de wijkverpleegkundige. 

 

Huishoudelijke Hulp 

Zorggroep Drenthe biedt geïndiceerde huishoudelijke hulp wanneer iemand (tijdelijk) niet 

in staat is om de huishoudelijke taken zelf te doen. Indicaties hiervoor worden gesteld 

door het Wmo-loket van de gemeente.  

 

Privaat gefinancierde activiteiten   

Privaat gefinancierde activiteiten die door Stichting Zorggroep Drenthe worden 

aangeboden zijn:   

▪ Restaurant;   

▪ Theater (locatie Mozaiek);  

▪ Galerie (locatie Mozaiek);  

▪ Klussendienst;  

▪ Tuinonderhoud;  

▪ Verhuur appartementen. 

 

De personenalarmering wordt aangeboden vanuit Stichting Zorggroep Drenthe Thuis; 

appartementen worden verhuurd door zowel Stichting Zorggroep Drenthe Thuis als door 

Stichting Zorggroep Drenthe. 
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1.3.2 Zorgproductie, bedrijfsopbrengsten en inzet personeel  

Aantal (intramurale) dagen 2020 2019

WLZ (dagen zonder behandeling) 76.882              72.600                  

WLZ (dagen met behandeling) 58.875              65.112                  

VPT 11.199              13.314                  

ELV 4.098                 4.218                     

Beschermd Wonen 1.983                 3.016                     

Totaal aantal dagen 153.037            158.260                

Aantal uren extramurale productie WLZ/ZVW 2020 2019

WLZ (Modulair pakket thuis) 14.549              5.941                     

WLZ (Behandeling) -                     32                          

ZVW 85.167              108.910                

Totaal aantal uren 99.716              114.883                

Aantal uren/ dagen WMO 2020 2019

Algemene voorziening schoonmaak (AVS) 39.803              60.807                  

Huishoudelijke verzorging (HV1) 41.010              41.264                  

Huishoudelijke verzorging (HV2) 7.213                 62.725                  

Schoon en Leefbaar Huis (maatwerkvoorziening) 6.117                 -                         

Begeleiding -                     1.886                     

Begeleiding (trajecten) 320                    -                         

Totaal aantal uren 94.463              166.682                

Bedrijfsopbrengsten (*€ 1.000) 2020 2019

Totale opbrengsten 50.241              46.916                  

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 30.105              30.964                  

Waarvan overige opbrengsten 20.136              15.952                  

Personeel 2020 2019

Aantal personeelsleden in loondienst 1295 1359

Gemiddeld aantal Fte's in loondienst (verloond) 711 762
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1.3.3 Werkgebied  
Zorggroep Drenthe8 richt zich voornamelijk op zorg- en dienstverlening in en rondom de 

gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld. Wmo-zorg, 

Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS), huishoudelijke hulp en huishoudelijke 

verzorging wordt in deze Drentse gemeenten geboden. Naast verblijf in de locaties 

behoort ook eerstelijnsverblijf (ELV) of hotelzorg tot de mogelijkheden, evenals 

dagverzorging.  

  

ELV wordt geboden in alle locaties. Deze ELV-appartementen zijn volledig ingericht en 

voor het merendeel van de locaties geldt dat cliënten beschikken over een eigen aparte 

slaapkamer, keuken en badkamer. Extramurale dagbesteding wordt geboden in de 

locaties De Vijverhof, Mozaiek en Spectrum en De Noorderkroon.   

  

  

 
8 Daar waar Zorggroep Drenthe wordt genoemd wordt zowel de Holding als de dochterstichtingen bedoeld. 
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1.4  Samenwerkingsrelaties  
Zorggroep Drenthe hecht veel waarde aan een goede samenwerking met gemeenten, 

Zorgkantoor, zorgverzekeraars, woningcorporaties en collega zorgorganisaties. Samen 

met de andere (zorg)organisaties wordt geprobeerd om zo goed mogelijk te voldoen aan 

de (zorg)vraag van de bewoner en cliënt. Zorgketens zijn gevormd om bewoners en 

cliënten tijdens de verschillende fasen van het zorgproces de gevraagde zorg te bieden. 

Zo wordt beoogd de overplaatsing van de ene naar de andere verblijfssituatie tijdig en 

snel te laten verlopen.     

 

Samenwerking met collega zorgaanbieders   

▪ Samenwerking met zorgorganisatie Derkshoes in Westerbork. Zorggroep Drenthe 

verleent de expertise van verpleeghuiszorg psychogeriatrie en somatiek aan 

Derkshoes;  

▪ Samen Zorg Assen (SZA), deelnemende partijen; Wilhelmina Ziekenhuis Assen 

(WZA), Huisartsenzorg Drenthe (HZD), Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD), 

huisartsen RHC, UMCG Ambulancezorg, Icare, Interzorg, Derkshoes, Zorggroep 

Drenthe, GGZ Drenthe, gemeente Assen en gemeente Midden-Drenthe.  

SZA heeft de ambitie om gezamenlijk de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen te 

verbeteren;   

▪ ZorgNaZorg: Dit is een innovatieve coöperatie van ziekenhuizen en 

zorgorganisaties in Noord Nederland. ZorgNaZorg is ontstaan uit de wens om het 

transferproces vanuit ziekenhuizen naar andere zorgaanbieders te verbeteren;  

▪ Samenwerking met betrekking tot eerstelijnsverblijf met Zorggroep Drenthe, 

Zorggroep Tangenborgh, Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties 

(NNCZ), De Westerkim, Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD), Treant 

Zorggroep, Zorggroep Meander, Zorgzaak, Icare, Interzorg, Derkshoes, Dignis, 

Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude Nieuwe Land, Accolade zorg, Herstel 

Hotel, WZA, Isala-Meppel, Proscoop, Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en 

HZD.  

Drentse huisartsen en ziekenhuizen kunnen met één telefoonnummer een ELV-

bed aanvragen. Alle zorgorganisaties die een ELV-bed aanbieden, of daar juist 

gebruik van willen maken, werken met elkaar samen. Dat resulteert in één 

telefoonnummer én één online capaciteitssysteem voor heel Drenthe, waarin 24 

uur per dag te zien is welke VVT-aanbieder (Verpleeg-, Verzorgingshuizen & 

Thuiszorg) bedden beschikbaar heeft;  

▪ Netwerk Dementie Drenthe: Zorggroep Drenthe participeert in het Netwerk 

Dementie Drenthe. Dit netwerk is ontstaan vanuit het Landelijk Dementie  

Programma. Het heeft zich ontwikkeld tot een kwaliteitsnetwerk. Netwerk 

Dementie Drenthe is een samenwerkingsverband van lokale zorgaanbieders en 

gemeenten in de provincie Drenthe, die een samenhangend aanbod in de 

provincie Drenthe willen realiseren;  

▪ Netwerken palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland: Het Netwerk Palliatieve Zorg 

is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Het 

netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed 

mogelijk te organiseren. Zorggroep Drenthe participeert in het netwerk regio 

Noord- en Midden Drenthe;  

▪ Samenwerking met Cosis (zorgaanbieder voor hulp bij een verstandelijke of 

psychische beperking) bij de ondersteuning van de restauratieve en facilitaire 

dienstverlening in De Vijverhof.  
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Samenwerking lerend netwerk  

▪ Zorggroep Drenthe neemt in het kader van Kwaliteitskader verpleeghuiszorg deel 

aan een lerend netwerk met Zorggroep Tangenborgh, ZZWD, NNCZ en De 

Westerkim;  

▪ Zorggroep Drenthe neemt in het kader van Kwaliteitskader verpleeghuiszorg deel 

aan een lerend netwerk met Zorggroep Groningen en Zorggroep Oosterlengte.  

  

Samenwerking met woningbouworganisaties   

▪ Samenwerking Stichting Eelder Woningbouw (S.E.W.): het betreft hier de 

samenwerking met S.E.W. inzake zorg- en dienstverlening in de aanleun-

woningen bij Symphonie en aan de Stoffer Holtjerweg en de Hemstukken in 

Eelde;  

▪ Samenwerking woningbouwvereniging Woonservice: het betreft hier de zorg- en 

dienstverlening in de aanleunwoningen bij Spectrum in Beilen;  

▪ Samenwerking Woningstichting De Volmacht: het betreft hier de samenwerking 

aan het taakveld c.q.de aspecten Wonen, Welzijn en Zorg om hier verder invulling 

aan te geven in het werkgebied, in het bijzonder De Wenning in Rolde;  

▪ Samenwerking met woningcorporatie Actium: het betreft hier de samenwerking 

op het gebied van personenalarmering en het eventueel verlenen van zorg- en 

dienstverlening aan huurders/cliënten in Assen-oost, appartementencomplex  

De Veste en De Rondeel en Abraham Kuyperstraat nrs. 60 t/m 116 en 118 t/m 

174, die eigendom zijn van deze woningcorporatie;  

▪ Samenwerkingsovereenkomst woningcorporatie Actium; het betreft hier de 

samenwerking op het gebied van personenalarmering en het eventueel verlenen 

van thuiszorg aan bewoners en cliënten van De Dichtershof en De Amstel in 

Assen;  

▪ Samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe, woningbouwvereniging 

Woonservice en Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe op het gebied van 

zorg- en dienstverlening in en rond Spectrum in Beilen;   

▪ Samenwerking met woningcorporatie Woonborg: het betreft de huisvesting,  

de intra- en extramurale zorg- en dienstverlening in De Noorderkoon in Roden;  

▪ Samenwerking met Hoekstra Vastgoedbeheer het betreft hier de zorg- en 

dienstverlening aan huurders van het Habion bouwgedeelte bij Mozaiek in 

Zuidlaren.  

 

Naast bovenstaande samenwerkingsrelaties heeft Zorggroep Drenthe te maken met 

meerdere stakeholders. Dit zijn onder meer:   

▪ Zorgkantoor en zorgverzekeraars in verband met de financiering van de  

Wlz, thuiszorg en het maken van productieafspraken;   

▪ Gemeenten in verband met bouw/verbouw, maar ook in verband met Wmo;   

▪ Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het kader van de kwaliteits-

wet en de overheid in het kader van wet- en regelgeving en anderzijds als 

financier door bijvoorbeeld gebruik te maken van subsidies, toezichthouders, 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en overheid.  
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2.  Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap  
  

2.1.  Normen voor goed bestuur  
Zorggroep Drenthe hanteert de Zorgbrede Governance Code 2017. De raad van bestuur 

en de raad van toezicht onderschrijven de normen in deze code en voeren deze uit.  

De governance is zo ingericht dat het bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan 

het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het 

maatschappelijk vertrouwen. Uitgangspunt voor de code vormen zeven principes, te 

weten: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting 

governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.   

  

De raad van toezicht beschikt over een toolkit met daarin:   

▪ De toezicht visie raad van toezicht;   

▪ De reglementen voor de te onderscheiden gremia (de raad van toezicht, de raad 

van bestuur, de remuneratiecommissie, de financiële auditcommissie en de 

commissie kwaliteit & veiligheid);   

▪ Het informatieprotocol;   

▪ De conflictregeling;  

▪ Beleid vergoeding onkosten;  

▪ Profielschets raad van toezicht;  

▪ Scholings- en ontwikkelingsprogramma raad van toezicht; 

▪ Afspraken rond het voorkomen van belangenverstrengeling.  

  

De statuten van Stichting Zorggroep Drenthe Holding zijn in 2020 herzien en begin 2020 

geformaliseerd en maken eveneens deel uit van de eerder genoemde toolkit. Per 1 

januari 2021 vond een aanvullende statutenwijziging plaats. Met deze wijziging werd 

geanticipeerd op de voorgenomen wetswijziging rondom ‘Zorgvrijstelling 

Vennootschapsbelasting’. 

  

Samen met de Zorgbrede Governance Code en de klokkenluidersregeling vormt de 

toolkit raad van toezicht het kader voor het bestuur en toezicht van Zorggroep Drenthe.  

  

Zorggroep Drenthe is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 

Zorg en Welzijn (NVTZ). 
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2.2. Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur  
  
Samenstelling 2020  

  
Samenstelling                                     Bestuursfunctie                                   Nevenfuncties  

Dhr. L. Smetsers     raad van bestuur     geen  

  

De raad van bestuur is belast met het besturen van Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

en verantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en 

beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan 

de raad van toezicht.  

  

Bezoldiging  

De bezoldiging van de raad van bestuur is, conform de indicatoren van de Nederlandse 

Vereniging van Bestuurders in de Zorg, vastgesteld door de raad van toezicht. In 2020 

heeft de raad van toezicht het bezoldigingsmaximum van de raad van bestuur conform 

de Regeling Normering Topinkomens in de Zorg vastgesteld op klasse III.  

  
Bestuurlijke versus professionele verantwoordelijkheid  

De VVT-sector is en blijft sterk in ontwikkeling. Een centraal element daarin is de 

ontwikkeling van aanbod gestuurde- naar vraag gestuurde zorg. Dit stelt nieuwe eisen 

aan de organisatie, het management en de professionals in organisaties. Eén van de 

punten die hierbij aan de orde komt, is de rol van de medische discipline bij de 

organisatie. De wettelijke kaders, waarbinnen de medische verantwoordelijkheden 

worden uitgeoefend, zijn onder meer:  

▪ de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);  

▪ de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG);  

▪ de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);  

▪ de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);  

▪ de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO);  

▪ de Wet Toelatingen Zorginstelling (WTZi);  

▪ de Zorgverzekeringswet (Zvw);  

▪ de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG);  

▪ de Wet langdurige zorg (Wlz);  

▪ de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

▪ de Wet Zorg en Dwang (Wzd); 

▪ de Wet Verplichte GGZ.  

  

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de organisatie 

inclusief de zorg. Naast de aansprakelijkheid van de organisatie hebben 

beroepsbeoefenaren een eigen professionele verantwoordelijkheid. De medische 

verantwoordelijkheid is in handen van de 1e geneeskundige.   
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2.3.   Raad van toezicht   
In deze paragraaf doet de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Drenthe Holding en 

de bijbehorende stichtingen die deel uit maken van de personele unie, verslag van het 

jaar 2020. 

 

Samenstelling in 2020 

Naam  Functie  Termijnen  

Dhr. A. Alserda  

  

▪ Voorzitter raad van toezicht  
▪ Lid remuneratiecommissie  

01-01-2023, aftredend  

Dhr. F. van Kammen  

  

▪ Vicevoorzitter raad van toezicht  
▪ Voorzitter remuneratiecommissie  
▪ Lid commissie kwaliteit & veiligheid  

01-02-2021, aftredend  

Dhr. A. Enter 

  

▪ Lid raad van toezicht 

▪ Voorzitter commissie kwaliteit &  
      veiligheid  

▪ Wnd. lid remuneratiecommissie  

      (per 6-10-2020)  

  

01-01-2024, herkiesbaar  

Dhr. K. J. Roffel  

  

▪ lid raad van toezicht  
▪ Voorzitter financiële auditcommissie  

01-10-2022, herkiesbaar  

Mevr. J. Hoitinga  ▪ Secretaris raad van toezicht  
▪ Lid financiële auditcommissie   

01-04-2023, herkiesbaar  

  

Voor een overzicht van de nevenfuncties raad van toezicht leden wordt verwezen naar 

de bijlage 1.  

  

Bezoldiging in 2020  

Naam  Bedrag per jaar (bruto)  

Dhr. A. Alserda  € 17.400  

Dhr. F. van Kammen  € 11.600  

Dhr. A. Enter  € 11.600  

Dhr. K. J. Roffel  € 11.592 

Mevr. J. Hoitinga  € 11.600  

  

Profiel en samenstelling raad van toezicht  

De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden gezamenlijk beschikken over de 

vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van de geboden zorg, de 

organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en als sparring-

partner voor de raad van bestuur te fungeren. Het streven is dat de verhouding van 

man/vrouw binnen de raad van toezicht 50%/50% is.   

  

In de raad van toezicht is de kennis over de volgende aandachtsgebieden 

vertegenwoordigd:   

▪ Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten;   

▪ Branchekennis;  

▪ Bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties;   

▪ Financiële deskundigheid; 

▪ Juridische deskundigheid;   

▪ Regionale netwerken.  

  

Het profiel voor de raad van toezicht is opgenomen in de toolkit raad van toezicht.  
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Commissiestructuur  

Er wordt binnen de raad van toezicht gewerkt met drie commissies, namelijk de 

financiële auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit & 

veiligheid. De commissies worden voorgezeten door één van de leden van raad van 

toezicht. Voor elke commissie is een reglement vastgesteld waarin onder anderen de 

volgende zaken zijn geregeld:   

▪ Samenstelling;  

▪ Taken en bevoegdheden; 

▪ Vergaderingen; 

▪ Rapportage.  

  

Door de raad van toezicht wordt vanaf 2019 wisselend op één van de locaties vergaderd 

en vindt er een rondleiding plaats binnen het bedrijfsonderdeel. In een afsluitend 

gesprek met functionarissen van de locatie wordt de raad van toezicht geïnformeerd over 

de ontwikkelingen ter plaatse. Deze werkwijze bleek in 2020 door de covid-19 

problematiek niet houdbaar; er werd veelal digitaal vergaderd. 

 

De raad van toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin hij 

onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van (het besturen) van 

Zorggroep Drenthe beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend met inachtneming van de 

Zorgbrede Governance Code, de statuten, het reglement raad van toezicht en overige 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving.   

 

Ten principale is de raad van toezicht een collegiaal college, dat in wezenlijke onderdelen 

van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel is hierbij dat het gaat om een 

eenheid in verscheidenheid. De raad van toezicht hanteert optimale transparantie in zijn 

doen en laten. Verder is een veranderingsproces gaande in de wijze van toezicht, 

namelijk van resultaatgericht naar waardengericht toezicht.  

  
Scholings-en ontwikkelingsprogramma raad van toezicht   

De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de 

ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Jaarlijks worden enkele onderdelen van het 

scholingsprogramma van het NVTZ door de leden gevolgd. In het verslagjaar 2020 is 

gezamenlijk deelgenomen aan een online bijeenkomst onder leiding van dhr. T. 

Schraven over het vormgeven van toezicht op kwaliteit. Voor het overige is individueel 

bepaald wat de scholingsbehoefte was en is daarop ingespeeld. Naast deze scholing 

wordt deelgenomen aan georganiseerde bijeenkomsten deskundigheidsbevordering van 

Zorggroep Drenthe.  

  

Zelfevaluatie  

In 2020 vond een zelfevaluatie plaats naar aanleiding van eerder ingevulde 

vragenlijsten. Hoog scoorden de verbeterde informatievoorziening naar de raad van 

toezicht, de toegenomen aandacht voor kwaliteit binnen de raad van toezicht en de 

samenwerking binnen de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en de raad 

van bestuur. Als aandachtspunten voor 2021 zijn geformuleerd aandacht en coördinatie 

van opleiding van leden van de raad van toezicht, heldere interne communicatie en meer 

aandacht voor de omgang van Zorggroep Drenthe met (externe) stakeholders. 

Daarnaast hoopt de raad van toezicht dat het in 2021 weer mogelijk is fysieke 

locatiebezoeken te houden om zo de binding met de organisatie te behouden. 
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Activiteiten/Besluiten 2020  

In 2020 is zeven keer vergaderd met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Naast 

de geplande bestuursvergaderingen is op specifieke onderwerpen door een aantal leden 

overleg geweest. Twee van de vergaderingen vonden fysiek plaats, vijf vergaderingen 

digitaal in verband met Covid-19. 

  

Goedkeuring werd verleend aan:   

▪ Jaarrekening en Jaardocument 2019;  

▪ Begroting en Jaarplan 2020; 

▪ Verkoop appartement in Eelde; 

▪ Klassenindeling WNT 2020; 

▪ Strategisch Vastgoed Plan; 

▪ Meerjarenbeleidsplan 2020-2023; 

▪ Stopzetting activiteiten serviceflat De Amstel per 1-9-2020; 

▪ Profiel Werving lid raad van toezicht.  

 

De raad van toezicht heeft de volgende documenten vastgesteld:   

▪ Profiel nieuw raad van toezicht-lid en werving- & selectietraject.  

 

Thema’s en voortgang van beleid  

Er zijn verschillende overleggen met de raad van bestuur en de raad van toezicht 

gevoerd over het te voeren beleid. De nadruk lag daarbij in 2020 op de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg- en dienstverlening. Daarnaast werd ook veel aandacht besteed 

aan de situatie rondom Covid-19 en de impact op de zorg- en dienstverlening.  

De volgende onderwerpen werden besproken:   

▪ Situatie rondom Covid-19; 

▪ Overstap en implementatie van het nieuwe ECD (ONS van Nedap); 

▪ Project Waardigheid en trots op locatie;   

▪ Project Samen voor een moooie dag!;  

▪ Verschillende rapporten gericht op de doorontwikkeling van de kwaliteit  

          van zorg- en dienstverlening, en de doorontwikkeling van de  

          bedrijfsvoering;  

▪ Wisselingen in personele inzet en mutaties op sleutelfuncties;  

▪ Herinrichting operationeel leidinggevende laag en inrichting  

leiderschapsontwikkeltraject; 

▪ Netwerkontwikkeling regio, alsmede regionale Covid-19 overleggen;  

▪ Aanstellen van nieuwe specialisten ouderenzorg en multidisciplinaire  

          samenwerking;  

▪ Plan inzet van Indonesische studenten; 

▪ Meerjarenbeleidsplan 2020-2023; 

▪ Strategisch Vastgoed Plan;  

▪ Risicomanagement binnen Zorggroep Drenthe.  

 

Daarnaast werd gesproken over:   

▪ Vertrek en benoeming lid raad van toezicht;   

▪ Kwaliteit verbetervoorstellen;  

▪ Kwartaalcijfers 2020;  

▪ Ontwikkelingen en aanpassingen in de organisatie;   

▪ Project Waardigheid en trots op locatie bij Zorggroep Drenthe.   
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Overleg binnen de organisatie  

Met de Centrale cliëntenraad en de Ondernemingsraad is gesproken over actuele thema’s 

binnen de organisatie. Onder meer de Covid-19-problematiek en de wijzigingen in 

bezoekregelingen werden besproken. De voorzitter van de raad van toezicht heeft een 

frequent overleg met de raad van bestuur over de voortgang in de organisatie. 

Daarnaast is besloten dat een delegatie van de raad van toezicht minstens tweemaal per 

jaar vergadert met de Centrale cliëntenraad.  

De financiële auditcommissie heeft met de raad van bestuur en afvaardiging vanuit de 

financiële organisatie (manager Financiën & ICT) regelmatig overleg gevoerd over de 

financiële resultaten en noodzakelijke investeringen. Ook was er contact met de externe 

accountant. Ook de vergoedingen vanuit de overheid in verband met verminderde omzet 

en hogere kosten door Covid-19 stonden regelmatig op de agenda.   

De remuneratiecommissie heeft gesproken met de raad van bestuur.   

De commissie kwaliteit & veiligheid heeft gesproken met de raad van bestuur, de 

bestuurssecretaris en regiomanagers over de voortgang van kwaliteit 

verbetertrajecten. Via een digitaal locatiebezoek is met lokale medewerkers en 

leidinggevenden de voortgang van ontwikkelingen in de zorg en de plannen 

omtrent huisvesting gesproken.  

  

De commissies  

De financiële auditcommissie vergaderde in 2020 vijf keer, waarvan vier keer digitaal. 

Gesproken werd onder meer over de managementletter 2019, de jaardocumenten, 

exploitatiecijfers, liquiditeit en de ontwikkelingen binnen de afdeling Financiën.  

De commissie kwaliteit & veiligheid kwam dit jaar drie keer bijeen. Onderwerpen van 

gesprek waren onder meer verschillende kwaliteitsonderzoeken, de ontwikkelingen 

rondom Covid-19, de ontwikkeling van de verschillende locaties, project Waardigheid en 

trots op locatie. Hiernaast bezocht de commissie digitaal verschillende locaties. Hierdoor 

werd het inzicht op de kwaliteit van de zorg de daarmee samenhangende thema’s 

verdiept.    

 

Tot slot, de remuneratiecommissie vergaderde in 2020 twee keer.   

 

Covid-19 

De landelijke Covid-19-problematiek heeft Zorggroep Drenthe, evenals alle andere 

zorginstellingen, in 2020 voor een uitdaging gesteld die niemand aan heeft zien komen. 

Een ongekende situatie, die van iedereen het nodige heeft gevergd en nog steeds vergt. 

De raad van toezicht is onder de indruk van de veerkracht en slagkracht van Zorggroep 

Drenthe als organisatie en van al haar medewerkers. Zij hebben zich allen ingespannen 

om de organisatie en haar zorg- en dienstverlening in een volledig nieuwe situatie met 

aandacht voor de kwaliteit van zorg draaiende te houden. De raad van bestuur heeft in 

deze situatie daadkrachtig en duidelijk beleid bepaald en gevoerd en heeft daarbij rust 

weten te creëren in een uitzonderlijk onzekere tijd. Vanuit de raad van toezicht een 

compliment naar de voltallige organisatie. 

 

Ook het vormgeven van het toezicht in een dergelijk situatie heeft de nodige 

aanpassingen gevergd. De raad van toezicht was in 2019 gestart met frequente 

locatiebezoeken. Helaas was dit in 2020 niet meer mogelijk. De raad van toezicht heeft 

ook hieraan een digitale draai proberen te geven, maar niettemin ervaart de raad van 

toezicht een gemis aan contacten met bewoners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers. 

De organisatie en de raad van bestuur heeft echter veel in het werk gesteld om de raad 

van toezicht op de hoogte te houden en de raad van toezicht heeft de vele berichten en 

interne updates zeer gewaardeerd.  
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Nu richting medio 2021 veel bewoners, cliënten en medewerkers van Zorggroep 

Drenthe zijn gevaccineerd, heeft de raad van toezicht goede hoop dat in de 2e helft van 

2021 voor de gehele organisatie van Zorggroep Drenthe en haar bewoners en cliënten 

de rust weer enigszins terugkeert en iedereen tijd en ruimte krijgt om weer op adem te 

komen.  
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2.4.  Medezeggenschap  
  

2.4.1 Ondernemingsraad   
Zorggroep Drenthe kent één (centrale) Ondernemingsraad. In 2020 werd elf keer 

vergaderd met de raad van bestuur. Onderwerpen waren onder meer de ontwikkelingen 

rondom covid-19 binnen Zorggroep Drenthe. Ook werd de Ondernemingsraad over een 

tal van zaken om advies of instemming gevraagd. Het Strategisch Vastgoed Plan, het 

meerjarenbeleidsplan 2020-2023, het roosterbeleid, de doorontwikkeling het 

operationeel leiderschap en de inrichting van het leiderschapsontwikkeltraject 2021,  

de doorontwikkeling van de afdeling Informatiemanagement & ICT en van het 

Personeelsplanbureau, het boventalligheidsbeleid. Dit is zomaar een greep uit de 

onderwerpen die in 2020 de revue passeerden in de overlegvergadering tussen de 

Ondernemingsraad en de raad van bestuur.  

 

In maart 2020 zijn, conform planning, verkiezingen voor de Ondernemingsraad 

uitgeschreven. Er stelden zich (op dat moment) onvoldoende kandidaten beschikbaar. 

Zes leden hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld en hebben afscheid genomen 

van de Ondernemingsraad; acht nieuwe leden traden in 2020 toe. Hiermee bestond de 

Ondernemingsraad uiteindelijke uit dertien leden waarvan twee leden om diverse 

redenen alsnog afscheid hebben genomen.  

 

In de loop van 2020 werd aan de Ondernemingsraad secretariële ondersteuning 

beschikbaar gesteld. Deze ondersteuning zal in 2021 evolueren naar een ambtelijk 

secretariaat. 

  
2.4.2 Centrale cliëntenraad  
Zorggroep Drenthe kent een Centrale cliëntenraad en vijf Lokale cliëntenraden. Het 

jaar 2020 is de covid-19 problematiek een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. 

Bezoekregelingen werden in nauwe afstemming met de Centrale cliëntenraad 

opgesteld. Tevens werden de leden van de Centrale cliëntenraad (soms dagelijks) 

geïnformeerd over de covid-19 ontwikkelingen binnen de locaties van Zorggroep 

Drenthe. Een ander belangrijk thema was de werving en selectie van nieuwe leden 

voor de Lokale cliëntenraden. Vacatures werden uitgezet; in de magazines van 

Zorggroep Drenthe werd aandacht besteed aan het werk van de leden van de 

cliëntenraden. Deze extra inzet rendeert. Inmiddels hebben zich verschillende 

kandidaten gemeld voor de verschillende Lokale cliëntenraden en leidt het daarmee 

ook tot nieuwe aanwas voor de Centrale cliëntenraad.  

 

De Centrale cliëntenraad vergaderde in 2020 veelal digitaal. Er vonden een vijftal 

overlegvergaderingen plaats. Onderwerpen waren onder meer de beleidsvorming rond 

welzijns-, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, het Strategisch Vastgoed Plan, de 

(tijdelijke) verhuizing van bewoners van serviceflat De Amstel, de verdere 

stroomlijning van de klachtafhandeling binnen Zorggroep Drenthe en de introductie 

van de Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang. Helaas bleek het vanwege de 

covid-19 problematiek niet mogelijk om de beleidsdagen te organiseren. 

 

Ook werd gesproken met de raad van toezicht. Er werd afgesproken dat beide gremia 

elkaar standaard twee maal per jaar zullen ontmoeten. 
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2.4.3 Professionele Adviesraad  
De betrokkenheid van medewerkers bij het beleid van Zorggroep Drenthe is een 

belangrijk goed. Bij de huidige ontwikkelingen binnen de VVT, waarbij veranderingen 

aan de orde van de dag zijn en daarmee veel onzekerheid voor betrokkenen, is het van 

groot belang dat medewerkers betrokken zijn en worden bij Zorggroep Drenthe en de 

vele ontwikkelingen.  

Daarom is in de 2e helft van 2020 het initiatief genomen om een Professionele 

adviesraad op te richten als een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige, 

verzorgende en paramedische beroepsbeoefenaren voor de raad van bestuur. De 

Professionele adviesraad signaleert, onderzoekt en analyseert knelpunten binnen 

Zorggroep Drenthe en op de werkvloer. Doordat de leden afkomstig zijn uit de 

verschillende locaties en afdelingen is een goed contact met de achterban geregeld en 

wordt actuele informatie over knelpunten vanaf de werkvloer verkregen en kan 

informatie van de Professionele adviesraad naar de verschillende locaties, afdelingen 

worden gebracht. De knelpunten die worden gesignaleerd, worden besproken binnen de 

vergaderingen van de Professionele adviesraad en worden indien nodig onder de 

aandacht gebracht van de raad van bestuur. De belangrijkste taak van de Professionele 

adviesraad bij Zorggroep Drenthe is door gerichte adviezen aan de raad van bestuur bij 

te dragen aan het zorg- en behandelbeleid van Zorggroep Drenthe. De adviezen die een 

Professionele adviesraad uitbrengt, houden altijd verband met het werk van 

ondersteunende professionals, welzijnsmedewerkers, verpleegkundigen, verzorgenden 

en/of (para)medici of met de zorg voor bewoners of cliënten bij Zorggroep Drenthe. 

Deze adviezen zijn altijd vanuit een beroepsinhoudelijke optiek aan de raad van bestuur, 

om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren, en heeft daarmee een stem in 

het korte- en langetermijnbeleid van Zorggroep Drenthe. De Professionele adviesraad 

stimuleert met haar adviezen beroepsinhoudelijke ontwikkelingen bij Zorggroep Drenthe.  
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3.   Algemeen beleid  
  

3.1  Visie, strategie en meerjarenbeleid  
 

We gaan samen voor een moooie dag... 

Een moooie dag en een waardevol leven voor bewoners en cliënten. Dat is het doel van 

Zorggroep Drenthe. Daarom bieden wij respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en 

dienstverlening. Met altijd de juiste zorg op het juiste moment. We willen ook van elke 

dag een moooie dag maken voor onze medewerkers. Daarom bieden we al onze 

professionals en vrijwilligers de ruimte om samen te leren en te verbeteren - waar ze ook 

maar werken. 

 

… in een wereld snel verandert 

Het landschap van de ouderenzorg in Nederland verandert. We zien bijvoorbeeld dat 

mensen ouder worden en langer thuis wonen. Pas als dat niet meer lukt, vragen zij om 

ondersteuning, bijvoorbeeld aan Zorggroep Drenthe. Dan is er vaak al sprake van 

complexe problematiek, verschillende gezondheids-klachten en een urgente vraag. Het is 

dan aan ons om ook de overgang van een leven zónder zorg naar een leven mét zorg zo 

onopvallend mogelijk te laten verlopen. Zodat we met recht kunnen zeggen: ‘Zorggroep 

Drenthe waar u thuis bent’. 

 

… en waar we onze strategie op aanpassen 

Op dit veranderende zorglandschap heeft Zorggroep Drenthe in de vorige beleidsperiode 

ingespeeld vanuit het Strategisch beleid 2016-2020. En dan met name door een 

hernieuwde visie op de aansturing van haar locaties en wijkgerichte zorg. Dat is door 

verschillende oorzaken niet succesvol gebleken op kwalitatief en financieel vlak. De raad 

van toezicht heeft daarom - in afstemming met het managementteam, de Centrale 

Cliëntenraad en de Ondernemingsraad - met de start van een nieuwe bestuurlijke fase 

begin 2018 gekozen voor meer focus op het aspect Zorg binnen onze zorg- en 

dienstverlening. 

 

We werken vanuit onze missie  

Het draait om een waardevol leven. Een waardevol leven voor onze bewoners en 

cliënten, met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Zodat 

bewoners en cliënten kansen zien en ruimte ervaren voor hun welbevinden. Dat is ons 

doel. We willen dat bewoners, cliënten en hun naasten ervaren dat de zorg- en 

dienstverlening bij ons goed geregeld zijn. Zodat bewoners en cliënten zolang mogelijk 

hun eigen leven kunnen leiden, van betekenis zijn voor hun omgeving en waardering 

vinden. In een vertrouwde omgeving met persoonlijke ontmoetingen en betekenisvolle 

ervaringen. Dat geeft immers kleur aan het leven met naasten. Niet voor niets gaan we 

samen voor een moooie dag!  

 

Liefst in de vertrouwde omgeving. Ons uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk in 

hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, leveren we bij hen 

thuisondersteuning op maat, met aanvullende (zorg)producten en diensten. Als 

verhuizen naar een van onze locaties echt noodzakelijk is, willen we de overgang naar 

een nieuwe leefomgeving zo soepel mogelijk laten verlopen. Zo maken we een totaal 

zorgconcept mogelijk.  
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Oog voor Wonen, Welzijn én Zorg We zorgen voor samenhang tussen de aspecten 

Wonen, Welzijn en Zorg. En daarbij zorgen we ook voor veel ruimte voor persoonlijke 

aandacht, betrokkenheid en respect voor iemands leefgewoonten. We hebben 

respectvolle aandacht voor iedere bewoner en cliënt als mens. De bewoner of cliënt staat 

centraal – dat is het fundament onder onze zorgen dienstverlening. Bewoners en cliënten 

kunnen bij ons zichzelf zijn, en krijgen -waar ze dat willen- ondersteuning bij zelfzorg en 

regievoering. 

 

……en op basis van onze kernwaarden  

Onze kernwaarden zijn: gastvrijheid, professionaliteit en positiviteit. Dankzij die 

kernwaarden maken we onze missie en visie waar. Ze zijn een leidraad bij alles wat we 

doen. Ze geven richting aan hoe we omgaan met elkaar, onze bewoners, cliënten en 

onze samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat: - we continu samenwerken 

aan betere zorg- en dienstverlening, en aan de processen die daarbij horen; - we open 

met mensen omgaan, en toegankelijk en gastvrij zijn; Voor iedereen, en zonder 

drempels. Bij alles wat we doen of zeggen, zijn we duidelijk, eerlijk en oprecht. We staan 

open voor samenwerking, met elkaar én met externe (zorg)organisaties; - we een 

omgeving vormen waarin professionals positief werken, met passie voor de zorg- en 

dienstverlening, en met compassie met de bewoner en cliënt; We zijn ervan overtuigd 

dat oprechte positieve betrokkenheid van al onze medewerkers de zorg- en 

dienstverlening voor cliënten ten goede komt. Daarom vragen we van onze medewerkers 

niet alleen professionele deskundigheid, maar ook een persoonlijke positieve drive om 

anderen te helpen en samen te werken. Gezonde relaties tussen professionals en 

bewoners of cliënten, én tussen professionals onderling, zijn de voorwaarden om onze 

visie waar te maken. Het draait om een waardevol leven Een waardevol leven voor onze 

bewoners en cliënten, met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en 

dienstverlening. Zodat bewoners en cliënten kansen zien en ruimte ervaren voor hun 

welbevinden. Dat is ons doel. We willen dat bewoners, cliënten en hun naasten ervaren 

dat de zorg- en dienstverlening bij ons goed geregeld zijn. Zodat bewoners en cliënten 

zolang mogelijk hun eigen leven kunnen leiden, van betekenis zijn voor hun omgeving en 

waardering vinden. In een vertrouwde omgeving met persoonlijke ontmoetingen en 

betekenisvolle ervaringen. Dat geeft immers kleur aan het leven met naasten. Niet voor 

niets gaan we samen voor een moooie dag! Liefst in de vertrouwde omgeving. Ons 

uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 

Om dat mogelijk te maken, leveren we bij hen thuisondersteuning op maat, met 

aanvullende (zorg)producten en diensten. Als verhuizen naar een van onze locaties echt 

noodzakelijk is, willen we de overgang naar een nieuwe leefomgeving zo soepel mogelijk 

laten verlopen. Zo maken we een totaal zorgconcept mogelijk. Oog voor Wonen, Welzijn 

én Zorg. We zorgen voor samenhang tussen de aspecten Wonen, Welzijn en Zorg. En 

daarbij zorgen we ook voor veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en 

respect voor iemands leefgewoonten. We hebben respectvolle aandacht voor iedere 

bewoner en cliënt als mens. De bewoner of cliënt staat centraal – dat is het fundament 

onder onze zorgen dienstverlening. Bewoners en cliënten kunnen bij ons zichzelf zijn, en 

krijgen -waar ze dat willen- ondersteuning bij zelfzorg en regievoering. 

 

Dit hebben we vertaald in ons meerjarenbeleid 2020-2023. Dit beleid presenteerden wij 

in de 2e helft van 2020 aan onze medewerkers in de vorm van een complimenten-

carroussel. 

     
  

https://www.zorggroepdrenthe.nl/media/files/ZORG030_937_BRO_Meerjarenbeleid_web_1605264926.pdf
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3.2. Activiteiten 2020  
 

Onze ambitie ‘samen voor een moooie dag!’ voor onze bewoners en cliënten, hun 

naasten, onze vrijwilligers en medewerkers maakt dat wij continu oog hebben en houden 

voor mogelijkheden om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.  

 

Inzetten op kwaliteit 

In 2020 zijn belangrijke stappen gezet op de doorontwikkeling van de kwaliteit van 

onze zorg- en dienstverlening binnen Zorggroep Drenthe: 

✓ In 2020 is probleemgedrag c.q. onbegrepen gedrag bij mensen met dementie 

beter geborgd binnen beleid en scholingsprogramma’s. Het doel van een 

dergelijk beleid en scholing is bewust en methodisch om te gaan met dementie 

en onbegrepen gedrag. Dit komt tot uiting in het gebruik van psychofarmaca, 

vrijheidsbeperkende maatregelen en grip op probleemgedrag. De uitvoering van 

het beleid kent een multidisciplinaire aanpak, waarbij de nadruk ligt op de inzet 

van psychosociale interventies en restrictief gebruik van medicatie en 

vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze aandacht rendeert. Zo werd de 

onvrijwillige zorg met meer dan 50% teruggedrongen, daalde de inzet van 

psychofarmaca in 2020 naar 22,2%, ruim binnen de norm in Nederland. Ook het 

aantal geweldincidenten nam in 2020 af met meer dan 80% van 29 incidenten in 

Q1 2020 naar 4 incidenten in Q4 2020; 

✓ Om medewerkers in te ondersteunen bij het signaleren, interpreteren en 

rapporteren van onbegrepen gedrag van mensen met dementie werkt Zorggroep 

Drenthe met coaches dementie & onbegrepen gedrag. Dit zijn functionarissen 

die een opleiding toegepaste psychologie hebben gevolgd. Daarnaast wordt met 

een gedragswetenschapper, werkzaam bij Zorggroep Drenthe, de 

interventiemethodiek GRIP geïmplementeerd. Deze functionaris is hier deskundig 

in en verzorgd hier ook scholing in. De kennisoverdracht over dementie sluit aan 

bij het vervolgtraject op de Ideon kennismonitor Dementie. Hiernaast werd de 

functie van geriatrie verpleegkundige geïntroduceerd;  

✓ Zorggroep Drenthe heeft in 2020 vaart gemaakt met de implementatie van de 

Wet Zorg en Dwang (Wzd). De gesloten afdeling in zowel De Vijverhof als in 

Symphonie werd in 2020 geopend. Medewerkers werden gericht geschoold zowel 

over dementie en onvrijwillige zorg en de Wzd. Er werd gericht gestuurd om het 

zo beperkt mogelijk inzetten van vrijwillige zorg; 

✓ De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is in onze organisatie geïntroduceerd. Hier 

kunnen cliënten terecht met vragen en klachten over de inzet van onvrijwillige 

zorg; 

✓ Het beleid rond Welzijn, Vrijwilligers en Mantelzorgers is in 2020 nader onder de 

loep genomen; de noodzakelijke verbeteringen zijn ter hand genomen. 

Belangrijk aangrijpingspunt daarbij is dat welzijn en de inzet van activiteiten 

integraal onderdeel uit maakt van het individuele zorgplan van een bewoner of 

cliënt. Hiermee wordt de gewenste omslag gemaakt naar Welzijn op de 

individuele maat van onze bewoners en cliënten tot stand gebracht; 

✓ De functiemix binnen onze locaties is verrijkt met de introductie van de eerst 

verantwoordelijke  verzorgende (EVV). De EVV coördineert het gehele 

zorgproces rondom de cliënt en heeft daarover afstemming met het zorg- en 

behandelteam. De EVV is de eerste contactpersoon voor familie, verwanten en 

mantelzorgers en stelt op basis van de indicatie de zorgdoelen vast. Hij/zij heeft 

een belangrijke en nauwlettende coördinerende rol, waarbij de zorgdoelen en 

procesgang nauwkeurig worden gevolgd en worden geëvalueerd; 
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✓ Zorggroep Drenthe is in 2020 voor haar gehele zorg- en dienstverlening 

overgestapt naar een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), ONS van 

Nedap. Belangrijk voordeel is dat dit ECD het de bewoner en cliënt mogelijk 

maakt om voor op elk gewenst moment het eigen dossier in te zien. Zij kunnen 

ook hun naasten toegang geven via Caren Zorgt. Daarnaast faciliteert het ECD 

onze medewerkers maximaal in hun methodisch denken en handelen wat hen in 

staat stelt om de best mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden aan onze 

bewoners en cliënten. Zo heeft de onvrijwillige zorg een plek in het ECD 

gekregen; 

✓ De wijze waarop wij onze klachten afhandelen is, in overleg met de Centrale 

cliëntenraad, verder aangescherpt. Inzet is een klacht zoveel mogelijk op te 

lossen daar waar deze ontstaat zonder de mogelijkheid om een formele klacht in 

te dienen te beperken. Deze werkwijze biedt de beste mogelijkheden op herstel 

van de relatie tussen bewoner/cliënt en/of hun naasten en medewerkers/ 

Zorggroep Drenthe;  

✓ Voorts werden er in de zomermaanden door Tensen en Nolte audits hygiëne en 

infectiepreventie uitgevoerd om zo zicht te krijgen op de mogelijke/ 

noodzakelijke verbeterpunten om zo de noodzakelijke verbeteringen door te 

kunnen voeren; 

✓ In 2020 is de implementatie van de medicatie-toedienapp Ncare in de 

wijkverpleging voorbereid met als beoogde implementatiedatum de 1e helft van 

2021. Hierover vond de noodzakelijke afstemming plaats met de betrokken 

huisartsen en apothekers. Inzet is om op deze wijze de medicatieveiligheid te 

vergroten. De verpleegkundige nachtzorg, zijnde de niet-geplande maar wel 

verpleegkundige noodzakelijke zorg en alarmopvolging van al onze cliënten in de 

wijkverpleging wordt, in gezamenlijkheid, door een regioaanbieder (Icare) 

uitgevoerd; 

✓ In de wijkzorg is het sleutelbeleid aangepast waardoor de aanrijtijden konden 

worden verkort; 

✓ In 2020 heeft binnen de wijkverpleging de aftrap plaatsgevonden van het 

beeldbellen die (daar waar mogelijk en wenselijk) de fysieke controle vervangt. 

Deze ontwikkeling is door de covid-19 problematiek in een versnelling geraakt. 

Onze cliënten konden deze technologie ook in de privésituatie gebruiken 

waardoor zij in deze tijd waarin fysiek contact soms niet mogelijk was, 

gemakkelijker contact konden onderhouden met hun naasten.  

 

Deskundige zorg- en dienstverlening 

Zorggroep Drenthe is in 2020 gestart met een Mobiel Verpleegkundig Team (MVT). Dit 

team vervult een overstijgende verpleegkundige rol en coördineert, bij afwezigheid van 

de operationeel leidinggevenden, de 24-uurs zorg- en dienstverlening. Zij hebben een 

pro actieve bijdrage bij het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en continuïteit van 

zorg- en dienstverlening. In de 1e helft 2020 werd het MVT, gezien de covid-19 

maatregelen, op vaste locaties ingezet in de directe cliëntenzorg. Vanaf september 

2020 werden zij over locaties heen, organisatie breed, ingezet. Het MVT is ook 

beschikbaar om risicovolle en voorbehouden handelingen op locatie te komen uitvoeren, 

en heeft een rol bij specifieke bijzonderheden en calamiteiten. Het MVT kan 24 uur per 

dag, 7 dagen per week terugvallen op een dienstdoende van de calamiteitendienst van 

Zorggroep Drenthe. 

 

Het MVT heeft scholing en toetsing van risicovolle en voorbehouden handelingen gehad. 

De triage scholing werd in december 2020 gestart en is afgerond in april 2021. Vanaf 

juni 2021 fungeren de verpleegkundigen van het MVT tevens als triage 

verpleegkundige. 
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Waardigheid en Trots op Locatie 

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorg-

locaties uit het landelijke programma Thuis in het Verpleeghuis. Dit programma wijst de 

weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet 

worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuis-

bewoners, en het leren en verbeteren in de organisatie, dat is de centrale doelstelling 

van het programma. Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

 

Zorggroep Drenthe neemt hier sinds 2019 met locaties Mozaiek, De Vijverhof en 

Spectrum. Deelname van de locatie Symphonie wordt voorzien in 2021.   

 

Op basis van zelfanalyses werd inzicht gekregen in de mate waarin per locatie werd 

voldaan aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De zelfanalyses 

werden uitgevoerd op locaties Mozaiek (november 2018), De Vijverhof (februari 2019) 

en Spectrum (februari 2019), gevolgd door een kwaliteitsgesprek per locatie met 

relevante key-players. Het plan van aanpak per locatie werd hierop aangepast. Door 

uiteenlopende omstandigheden zijn de werkzaamheden door de coaches Waardigheid en 

Trots pas eind 2019 daadwerkelijk gestart. Door de covid-19 crisis hebben de coaches in 

2020 de ondersteuning op maat niet zoals gepland kunnen uitvoeren. Veel 

verbeteractiviteiten heeft Zorggroep Drenthe zonder deze ondersteuning vorm en 

inhoud kunnen geven om zo een sterke(re) basis te leggen bij het concreet verbeteren 

van de zorg- en dienstverlening bij Zorggroep Drenthe zodat beter voldaan wordt aan de 

eisen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

 

Leiderschap 

Om haar operationele aansturing te versterken heeft Zorggroep Drenthe in juni 2020 

haar visie op leiderschap uitgewerkt en met positief advies van de Ondernemingsraad 

het besluit genomen om de functies van operationeel leidinggevenden binnen de gehele 

organisatie te herzien. Vervolgens zijn met alle operationeel leidinggevenden in de 

periode juni tot en met september 2020 gezamenlijke zo ook individuele gesprekken 

gevoerd omtrent de visie op leiderschap, het nieuwe functieprofiel, en de werving- en 

selectieprocedure in de periode oktober tot en met december 2020. We kijken positief 

terug op de invoering van deze nieuwe functie. Ondanks het feit dat een substantieel 

aantal nieuwe operationeel leidinggevenden is aangesteld, ten tijde van een covid-19 

crisis, bleef stabiliteit in de operationele aansturing van Zorggroep Drenthe 

gewaarborgd. Alle leidinggevenden wordt in 2021 een leiderschapsontwikkeltraject 

aangeboden om samen met aandacht voor eigenaarschap en taakverantwoordelijkheid. 

Daarnaast worden interne scholingen omtrent de onderwerpen HRM, kwaliteit en 

financiën georganiseerd. 

 

Gezond, vers en veilig eten 

Samen voor een moooie dag! betekent voor onze restaurants dat daar vers en lekker 

eten wordt geserveerd aan onze bewoners en cliënten. Iedere dag wordt er gekookt 

met verse producten en ingrediënten. Met échte kwaliteitsgerechten wordt een bijdrage 

geleverd aan de verhoging van de kwaliteit van leven. Hierbij hoort vanzelfsprekend dat 

we alle beginselen van voedselveiligheid hoog in het vaandel hebben. Om die reden 

vonden in 2020 de voorbereidingen plaats voor ISO-certificering 22000. De toetsing 

door de certificerende instelling is door de covid-19 problematiek uitgesteld naar 2021.  
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Anticiperen op arbeidsmarkt  

Het tekort aan zorgprofessionals in Nederland neemt toe, ook in onze provincie. 

Zorggroep Drenthe durft anders te denken en te organiseren. Samen met Yomema9 is 

het studieproject ZorgSaam ingericht. Dit project richt zich op afgestudeerde studenten 

uit Indonesië met een hbo of hoger werk- en denkniveau. Deze afgestudeerde studenten 

zijn in Nederland nog niet op hbo-niveau bevoegd en bekwaam. Zij zetten  daarom in 

Nederland hun studie voort aan de hogeschool Avans+.  

In Nederland zijn de Indonesische studenten wel bevoegd en bekwaam voor handelingen 

die horen bij het opleidingsniveau verzorgende IG. Omdat deze studenten al een goede 

studie hebben gevolgd in hun thuisland krijgen zij voor hun studie in Nederland veel 

vrijstellingen. Daardoor zijn ze in staat om naast hun contacturen op school ook uren in 

de zorg te werken. Dat zijn grotendeels stage-uren en gedeeltelijk extra-uren. Om dit 

studieproject te kunnen laten slagen is begeleidingscapaciteit onontbeerlijk. Vanuit de 

hogeschool Avans+, Yomema en Zorggroep Drenthe zal dit georganiseerd worden. Door 

de covid-19 pandemie start het studieproject pas op het moment dat de studenten naar 

Nederland mogen en kunnen reizen. Dat was in 2020 nog niet het geval. 

 

Hiernaast participeert Zorggroep Drenthe in het project Op Stap!. Dit is een 

samenwerkingsproject samen met onder meer Icare gericht op de instroom van 

medewerkers met een geringe kans op de arbeidsmarkt (statushouders en laag 

opgeleiden). 

 

Strategisch Vastgoed Plan  

Bewoners en cliënten kunnen bij Zorggroep Drenthe zolang mogelijk hun eigen leven 

leiden, betekenis vol zijn voor hun omgeving en waardering vinden. Dit alles in een 

vertrouwde omgeving met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg, persoonlijke 

ontmoetingen en betekenisvolle ervaringen die kleur geven aan het leven met naasten. 

Het vastgoed van Zorggroep Drenthe dient daarop aan te sluiten. 

Met het landelijk terugdringen van de verzorgingshuizen bevindt Zorggroep Drenthe zich 

met haar vastgoedportefeuille in een transitieperiode. Enkele locaties zijn aangepast. 

Voor de andere locaties moeten nog keuzes gemaakt worden. De organisatie staat voor 

de opgave om haar vastgoedportefeuille in te zetten voor en af te stemmen op de 

toekomstige zorgvraag èn stelselwijzigingen in de ouderenzorg. 

In 2020 stelde Zorggroep Drenthe haar Strategisch Vastgoed Plan vast. Het plan is een 

consistente lijn met haar missie, visie, kernwaarden, strategie, projecten en 

planontwikkeling. Hiermee wordt voor de komende jaren een solide basis gelegd voor de 

zorg- en dienstverlening van Zorggroep Drenthe de komende jaren en daarnaast zorgt 

voor een duurzame en gezonde toekomst voor Zorggroep Drenthe. Met dit plan wordt de 

huisvesting gerealiseerd die nodig en gewenst is om duurzaam te kunnen zorgen voor 

een moooie dag voor onze bewoners en cliënten. 

 

Verbetering bedrijfsvoering 

Vanaf begin 2019 is gestart met de verdere professionalisering van de organisatie en 

doorontwikkeling van de aspecten wonen, welzijn en zorg. Hierdoor werden er ook 

nieuwe eisen gesteld werden aan de sturing en financiële beheersing. Zo werd gericht 

ingezet op onder andere: 

* Verbetering en versnelling van de maandrapportages; 

* Verbeteren van het gebruik van de business intelligencetool (BI Portal); 

* Verbeteren van het gebruik van systemen Beaufort/YouForce, ProActive/Bomans; 

* Bijdrage leveren bij de implementatie van het nieuwe ECD; ONS-Nedap. 

 

 
9 Yomema is een organisatie die zich richt op de buitenlandse arbeidsmarkt.  
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Dat deze stappen renderen bleek onlangs weer uit de managementletter 2020 van de 

accountant. Geconstateerd werd dat er in 2020 belangrijke stappen voorwaarts zijn 

gezet in de verbetering van de bedrijfsvoering van Zorggroep Drenthe. De planning & 

Control, sturing en financiële beheersing ontstaat meer bottom-up en wordt in 

gezamenlijkheid ingevuld. Exploitatierapportages worden maandelijks gepresenteerd. 

Planning & Control en het managementteam geven hierdoor samen meer invulling aan 

de sturingsprincipes, de focus op kansen en risico’s en het vooruitkijken.  

 

 

3.3. Klant prestaties  
Zorggroep Drenthe heeft een extern tevredenheidsonderzoek (door ZorgfocuZ) 

uitgevoerd onder:   

✓ Cliënten, Verpleeghuiszorg november 202010.   

o 264 cliënten, netto response 19,7%, gemiddeld cijfer 8,4. 

✓ Medewerkers, november 2018.  

o 1.298 medewerkers, netto response 39,2%, gemiddeld cijfer 7.2.  

✓ Vrijwilligers, juni 2019. 

o 328 vrijwilligers, netto response 61,6%, gemiddeld cijfer 7.5. 

✓ Cliënten wijkverpleging, mei 202011.   

o 176 cliënten, netto response 54%, gemiddeld cijfer 8.0.  

  

Daarnaast monitort Zorggroep Drenthe de scores op Zorgkaart Nederland. Over heel 

2020 verzamelde Zorggroep Drenthe 127 waarderingen. De gemiddelde score was 8.4  

en 94% van de respondenten beveelt Zorggroep Drenthe aan12.  

 

 

  

 
10 Gegevens verkregen door deelname aan een landelijke Pilot Zorgkaart Nederland.     
11 PREM; Patiënt Reported Experience Measure, wijkverpleging 
12 Peildatum 15 februari 2021. 
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3.4. Medewerker prestaties  
Een integraal onderdeel van het organisatiebeleid is het personeelsbeleid.  

Het personeelsbeleid levert een directe bijdrage aan de missie en visie, de uitgangs-

punten en de ontwikkelingen van Zorggroep Drenthe. De visie van het personeelsbeleid 

luidt:   

In een goede werksfeer, veilig en gezond werken. 

 

  

Samenstelling van de organisatie (ontwikkeling) / prestaties 2019  

Bij Zorggroep Drenthe werken op 31 december 2020 1.268 medewerkers (606 fte) en 

circa 355 vrijwilligers die gezamenlijk zorgen voor de zorg en het welzijn van bewoners 

en cliënten van Zorggroep Drenthe.  

  

Verloopcijfers 2020 in vergelijking met 2019  

Jaartal Instroom  Uitstroom  

2019 332  340  

2020 179 277 

   

Functiehuis  

In 2020 is een start gemaakt met de implementatie van de EVV-functie. Deze voor 

Zorggroep Drenthe nieuwe functie borgt de regievoering van de zorg rond de bewoner of 

cliënt en is een belangrijke schakel tussen de bewoner of cliënt, diens netwerk en het 

zorg- en behandelteam. Met deze nieuwe functie hopen we een volgende impuls te 

geven aan de continue verbetering waar we als organisatie voor staan. Naast deze 

functie hebben we ook geïnvesteerd in nieuwe specialistische functies te weten de 

geriatrie verpleegkundige en de coach dementie en onbegrepen gedrag. Deze nieuwe 

functies zijn nodig nu we constateren dat de complexiteit van de zorgvraag toeneemt. 

 

Werving en selectie  

De arbeidsmarktcommunicatie is ook in 2020 nog een belangrijk punt van aandacht. De 

vraag hoe Zorggroep Drenthe haar nieuwe collega’s vindt blijft een uitdaging waar niet 

één simpel antwoord op volstaat. De zoektocht naar een effectieve arbeidsmarkt-

benadering blijft daarom voortdurend de aandacht opeisen van de afdelingen HRM en 

Marketing & Communicatie. 

   
(Strategische) Personeelsplanning  

Zorggroep Drenthe heeft zich verder gebouwd aan de ontwikkeling van een bij onze 

organisatie passende capaciteitstool, die vervolgens in de organisatie is geïntroduceerd. 

Deze tool stemt de zorgvraag en personeelsbehoefte op elkaar af en legt daarmee een 

belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van strategische personeelsplanning. 

 

Zorggroep Drenthe heeft in 2020 een nieuw roosterbeleid ontwikkeld welke in 2021 

geïmplementeerd gaat worden. In dat roosterbeleid worden de uitgangspunten van 

gezond roosteren vertaald naar de dagelijkse praktijk.  
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Arbeidsomstandigheden  

In 2020 is een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) gehouden. Aan de hand van de 

risico-inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld waar in 2020 mee is aangevangen. 

De verdere acties die voortvloeien uit het plan van aanpak worden in 2021 opgenomen. 

Hiernaast is de geconstateerd dat de ervaren werkdruk hoog is als gevolg van de covid-

19 problematiek. Medewerkers konden ten tijde van en na afloop covid-19 -uitbraken 

een beroep doen op psychosociale hulp. Het werken in persoonlijke beschermings-

middelen was in 2020 regelmatig nodig. Om bewoners en cliënten te beschermen, maar 

ook ter bescherming van medewerkers. Het maakte het werken veilig, maar ook extra 

zwaar. 

   
Persoonlijke ontwikkeling  

Deskundigheidsbevordering is een belangrijk thema binnen zorggroep Drenthe. De 

ambities op dit terrein konden vanwege de covid-19 problematiek niet volledig worden 

waargemaakt. De relatief hoge werkdruk heeft er toe geleid dat minder van onze 

medewerkers gevraagd kon worden. De kwaliteit van verpleegtechnische handelingen 

heeft een impuls gekregen door de relevante key-players in de organisatie op dit terrein 

extern te laten toetsen. Daarnaast is aandacht besteed aan triageren en de toepassing 

van de Wzd. Het Opleidingscentrum werkt vanaf 2020 vanuit een vernieuwde visie op 

leren en ontwikkelen en daarmee vanuit nieuwe functies praktijkexperts en adviseur 

leren en ontwikkelen. Met die nieuwe functies wordt tevens een ander beroep gedaan op 

werkbegeleiders op locaties. Ook hen is daarom extra scholing op dit terrein geboden. 

  
Re-integratie en arbeidsongeschiktheid  

In 2020 heeft Zorggroep Drenthe om begrijpelijke redenen nog steeds te maken met een 

hoog verzuimcijfer. Verzuim blijft een aandachtspunt in de organisatie en de 

aanwezigheid van het covid-19 virus heeft dat alleen maar doen toenemen. Enerzijds 

kon minder aandacht worden besteed aan preventie, anderzijds werden vanzelfsprekend 

ook  medewerkers, ondanks bescherming, geveld door dit virus. Gedurende het hele jaar 

was  het verzuimpercentage daarom hoog.  

  

Verzuimcijfer 2020 in vergelijking met 2019   

Indicator 2020 2019 

  Verzuim 9,6% 8,54 % 
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4.  Financieel beleid  
Het jaar 2020 was voor Zorggroep Drenthe een bijzonder jaar, waarbij het resultaat 

hoger is uitgekomen dan vorig jaar. Feitelijk is een vergelijking tussen het jaar 2020 en 

2019 lastig te maken. Dit is veroorzaakt door de covid-19 crisis. Door de covid-19 crisis 

hebben zorgorganisaties gebruik gemaakt van regelingen inzake compensatie 

omzetderving door covid-19 en compensatie voor de meerkosten inzake covid-19. Dit 

voor zowel de Wlz-zorg, zorgverzekeringswet als ook voor de Wmo-zorg. Hierbij is het 

van belang dat een zorgorganisatie gemaakte kosten dan wel gemiste opbrengsten één 

keer vergoed krijgt vanuit bovenstaande regelingen. Aansluitend is een zorgbonus 

betaald aan medewerkers in de zorg. Dit maakt dat de opbouw van het resultaat (grote) 

verschillen vertoond met 2019. 

  

Daarnaast is de liquiditeitspositie in 2020 aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2019. 

Door onder andere een beter resultaat dan het jaar 2019, een forse belastingteruggave 

inzake investeringen in vastgoed in eerdere jaren, aanpassing van de 

financieringsstructuur begin 2020 en het niet volledig realiseren van geplande 

investeringen in 2020 is de liquiditeitspositie sterk verbeterd ten opzichte van 2019.  

  

Vastgoed  

Aan het eind van 2018 is de renovatie van Symphonie in Eelde gestart, welke door de 

vertraging opgelopen door de covid-19 maatregelen zal doorlopen tot en met de 1e helft 

van 2021. Ook de plannen voor de realisatie van 8 appartementen bij De Wenning in 

Rolde zijn in 2020 voortgezet, de bouw hiervan zal naar verwachting starten in 2021.   

  

Exploitatie  

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo. Dit resultaat is voornamelijk 

gerealiseerd door het resultaat op vastgoed. De opbrengsten op het vastgoed hebben de 

afgelopen jaren in steeds grotere mate het resultaat op de zorgactiviteiten 

gecompenseerd. Dit is voor Zorggroep Drenthe dan ook aanleiding om kritischer te 

kijken naar de juiste balans tussen zorgopbrengsten en zorgkosten. Denk hierbij aan het 

leveren van de juiste zorg conform de geïndiceerde tarieven met een daarbij passende 

personeelsinzet.  

  

Verloop omzet  

De totale zorgomzet van Zorggroep Drenthe was in 2020 € 44.704.337. Ten opzichte 

van 2019 is dit een stijging van 3,6%.  

  

Tarieven 2020/2021 

Over het jaar 2020 heeft Zorggroep Drenthe een bedrag van € 2,5 miljoen ontvangen 

aan kwaliteitsgelden. Hiervoor was het nodig om een plan in te dienen bij het 

Zorgkantoor. De doelstelling van deze gelden is het bewerkstelligen van meer handen 

aan het bed. Als basis hiervoor dient het jaar 2018. Indien een zorginstelling in 2020 

meer handen aan het bed weet te realiseren, gekoppeld aan het uitvoeren van het 

kwaliteitsplan, worden de gelden definitief verkregen.   

  

In 2020 heeft er landelijk een herijking plaatsgevonden van de tarieven. De tarieven  

ZZP4 en ZZP6 zijn aanzienlijk gedaald. Terwijl de tarieven van ZZP5 en ZZP7 weer 

(meer dan gemiddeld) zijn gestegen. Zorgorganisaties die een nadelig effect 

ondervinden van deze tariefherijking, krijgen in 2021 (net als in 2020) een budget-

compensatie uit de gereserveerde kwaliteitsmiddelen. Op deze compensatie vindt geen 

nacalculatie plaats. Zorggroep Drenthe gaat voor 2021 een compensatiebedrag 

ontvangen van €639.000,-.    
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Ondanks deze budgetcompensatie, ziet Zorggroep Drenthe echter dat de budgettaire 

druk het aankomende jaar verder is toegenomen. De afgelopen twee jaren zijn de 

personele kosten in de zorg harder gestegen door CAO-ontwikkelingen dan de dekking 

die is verkregen uit de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskosten ontwikkeling). 

Desondanks heeft Zorggroep Drenthe nog een begroting weten op te stellen, met een  

positief resultaat. Belangrijk hierin is nog een goede balans te vinden in het 

zorgresultaat en vastgoedresultaat.  

     
Wlz-zorg  

Met het Zorgkantoor is een afspraak gemaakt voor de Wlz-zorg. Hierbij geldt een 

inkooppercentage van 97% van de maximale NZa-tarieven. Voor de vergoeding van de 

Wlz-zorg geldt het principe van “Geld volgt klant”. Dit betekent ook dat er in eerste 

instantie geen productieafspraken meer zijn gemaakt en dat op basis van de geleverde 

zorgdagen een vergoeding ontvangen wordt, zolang dit past binnen de contracteerruimte 

van het Zorgkantoor. In 2020 was er geen risico op overproductie en is alle geleverde 

productie vergoed.  

  

Ten aanzien van de kwaliteitsmiddelen heeft Zorggroep Drenthe in 2020 een 

onderbesteding gerealiseerd van €282.000,-. Dit betekent dat Zorggroep Drenthe in 

2020 ook voor dit bedrag inzet van personeel had kunnen doen. Deze inzet was dan 

ook gedekt middels de kwaliteitsmiddelen. Zorggroep Drenthe heeft gekeken wat 

daadwerkelijk nodig was en hier het personeel op ingezet. 

 

Zorgverzekeringswet  

In 2020 zijn met alle zorgverzekeraars afzonderlijk contracten afgesloten voor zowel de 

reguliere thuiszorg als ELV. De omzet in 2020 is in totaliteit gedaald ten opzichte van 

2019. Met name de covid-19 crisis is hier debet aan. 

  

Het aantal dagen ELV daalde van 4.218 naar 4.098. Ook hier speelt de covid-19 crisis 

een bepalende rol.   

  

Wmo zorg  

Voor 2020 zijn Wmo-contracten gesloten met de gemeenten waar ook onze locaties 

gevestigd zijn, namelijk Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en AA en Hunze.  

De zorgproductie van Wmo bestaat uit begeleidingsuren en uren huishoudelijke 

verzorging. In 2020 is een transitie te zien van de Algemene Voorziening Schoonmaak 

(AVS) naar de maatwerk voorziening Schoon en Leefbaar Huis. De AVS zal in 2021 als 

product geheel stoppen. Met name deze verandering zorgt voor een grote daling van de 

aantallen inzake aantal uren/dagen Wmo. 

 

Subsidies 

De opbrengsten inzake subsidies zijn in 2020 aanzienlijk hoger door de ontvangen 

zorgbonus in 2020. 

  

Overige bedrijfsopbrengsten  

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten maaltijden/restauratie, 

opbrengsten alarmering en opbrengsten huur-, servicekosten. In totaal zijn de overige 

opbrengsten met ca. 16% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt met name 

door de opbrengsten uit maaltijden. De daling is het gevolg van de restaurants die 

(gedeeltelijk) gesloten zijn gedurende 2020 in verband met het covid-19 virus. 
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Bedrijfskosten  

 
 

In de zorg bedragen de personele kosten veruit de hoogste kostenpost. Uit dit overzicht 

blijkt duidelijk dat de personeelskosten 77% bedragen in een percentage van de 

bedrijfskosten. In 2019 bedroeg dit ook 77%.  

Wanneer de personeelskosten worden gerelateerd aan de opbrengsten dan blijkt dat 

75% van de opbrengsten nodig zijn ter dekking van de personeelskosten. In 2019 was 

dit 77%. 

  

In juni 2020 zijn de personele kosten met 3,5% gestegen als gevolg van CAO- 

ontwikkelingen. Deze stijging heeft zijn beslag gehad op de kosten.  

  

Het geconsolideerde resultaat van Zorggroep Drenthe Holding is in 2020: € 795.000,-.  

  
Ratio’s 2020 in vergelijking met 2019  

Het uitgangspunt van het financiële beleid van Zorggroep Drenthe is gericht op 

continuïteit. Gezonde financiële ratio’s zijn hiervoor de basis, waarbij onder invloed van 

de toenemende risico’s binnen de sector hogere eisen aan de ratio’s worden gesteld. De  

ontwikkelingen waarbij in verschillende opzichten, in toenemende mate, bedrijfsrisico’s 

bij zorginstellingen worden gelegd, versterkt het belang van het bewaken van deze 

ratio’s en zal druk leggen op het streven naar positieve resultaten.  

  

Vermogenspositie  

Ratio  2020  2019  

Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)  48,9%  48,6%  

Weerstandsvermogen  (eigen vermogen / totaal bedrijfsopbrengsten)  59,3%  61,9%  

Liquiditeitsratio (vlottende activa / vlottende passiva)  1,1  0,9  

  

Op basis van deze ratio’s kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van 

Zorggroep Drenthe goed is. De ratio’s liggen boven de benchmark VVT, (balansratio 

(solvabiliteit) 38,5%, omzetratio (weerstandsvermogen) 27,8%, cijfers peiljaar 2019).  

  

Ten aanzien van de liquiditeitsratio is een minimale norm 1,0.  
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Financieringspositie  

Ratio  2020 2019 

Loan to value (lang lopende leningen / activa)  41,7%  43,4%  

DSCR (bedrijfsresultaat + afschrijving) / (aflossing + rente)  1,6  1,0  

  

‘Loan to value’ geeft de verhouding aan welk deel van de activa is gefinancierd met lang 

vreemd vermogen. Met een percentage onder de 50% is de uitkomst bij Zorggroep 

Drenthe goed te noemen.  

  

Ook door de banken worden diverse ratio’s gehanteerd, één van deze ratio’s is de ‘Debt 

Service Cover Ratio’ (DSCR), ook wel schulddekkingsgraad genoemd. Deze ratio geeft 

aan in hoeverre het bedrijfsresultaat ruimte biedt om aan rente- en aflossings-

verplichtingen te voldoen in het komende boekjaar. Voor 2020 geldt een norm van 1,4. 

In 2019 was sprake van een afwijkende norm van 0,7. Dit in verband met de nog door te 

voeren nieuwe financieringsstructuur eind 2019, begin 2020. 

  

Voor de gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening verwijzen we naar de 

geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Drenthe Holding opgenomen in 

deel II van dit jaardocument. 
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Bijlage 1: Nevenfuncties raad van toezicht  
 

Naam  Beroep  Nevenfuncties  

Dhr. A. Alserda  

  

zelfstandig gevestigd financieel 

adviseur (Alserda Finance).  
- lid raad van toezicht Zorggroep Liante   
- lid raad van toezicht Stichting Vlechter  
- penningmeester Streek historisch centrum   

Dhr. F. van Kammen  

  

hoofd HR, kwaliteitszorg,  
PR en communicatie bij 

Regiecentrum Bescherming  
en Veiligheid   

Geen.  

Dhr. A. Enter 

  

directeur zorg Vanboeijen  -  lid raad van toezicht Revalidatie Friesland    

Dhr. K. J. Roffel  directeur Friesland College   - lid raad van toezicht &  

        voorzitter AC Onderwijsgroep Noord   

- lid raad van toezicht Willem Lodewijk  
        Gymnasium  

Mevr. J. Hoitinga  - advocaat  

- COO Medprevent BV  

  -         voorzitter Bestuur Stichting Jonge  

          Ondernemersprijs  
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DEEL II: GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2020 
 

1. Balans 

 
ACTIVA (Bedragen x € 1.000) Ref. 31 december 2020 31 december 2019 

Vaste activa    

Materiële vaste activa 1 49.971 51.326 

Totaal vaste activa  49.971 51.326 

    

Vlottende activa    

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz 2 893 958 

Debiteuren en overige vorderingen 3 1.831 2.601 

Liquide middelen 4 7.888 4.906 

Totaal vlottende activa  10.612 8.465 

    

Totaal activa  60.582 59.791 

 

 

  

PASSIVA (Bedragen x € 1.000) Ref. 31 december 2020 31 december 2019 

Groepsvermogen 5   

Kapitaal  0 0 

Bestemmingsreserves  664 902 

Bestemmingsfondsen  25.571 24.782 

Algemene en overige reserves  3.580 3.335 

Totaal groepsvermogen  29.815 29.019 

    

Voorzieningen 6 467 376 

    

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7 20.829 20.922 

    

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)    

Overige kortlopende schulden 8 9.471 9.473 

Totaal kortlopende schulden  9.471 9.473 

    

Totaal passiva  60.582 59.791 
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2. Resultatenrekening 
  

(Bedragen x € 1.000) Ref. 2020 2019 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:    

    

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 9 44.704 43.143 

Subsidies (exclusief WMO) 10 3.323 1.123 

Overige bedrijfsopbrengsten 11 2.214 2.650 

Som der bedrijfsopbrengsten  50.241 46.916 

    

BEDRIJFSLASTEN:    

    

Personeelskosten 12 37.815 35.590 

Afschrijvingen materiële vaste activa 1 2.424 2.479 

Overige bedrijfskosten 13 8.872 8.127 

Som der bedrijfslasten  49.110 46.196 

    

BEDRIJFSRESULTAAT  1.131 720 

    

Financiële baten en lasten 14 -336 -500 

     

RESULTAAT BOEKJAAR  795 220 

    

RESULTAATBESTEMMING    

    

Het resultaat is als volgt verdeeld:    

Algemene reserve  70 26 

Reserve aanvaardbare kosten  830 68 

Bestemmingsreserve doorontwikkeling  - -84 

Bestemmingsreserve WMO  -126 94 

Alg reserve expl. Resultaten overig geen Wlz  20 116 

Totaal  795 220 



Stichting Zorggroep Drenthe Holding  

 
 

Pagina 40 van 74 
 

3. Kasstoomoverzicht  
 

(Bedragen x € 1.000) Ref.   2020     2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

Bedrijfsresultaat   1.131   720 

       

Aanpassingen voor:       

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1 2.424   2.479  

- mutaties voorzieningen 6           91       -158  

   2.514   2.321 

Veranderingen in werkkapitaal:       

- vorderingen/schulden uit hoofde van fin. tekort 2 65   -832  

- debiteuren en overige vorderingen 3 363   311  

- overige kortlopende schulden 8        406      1.113  

            834             592 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   4.479   3.633 

       

Ontvangen interest 14 114   59  

Betaalde interest 14        -451       -559  

           -336            -500 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   4.143   3.133 

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1      

Investeringen materiële vaste activa  -1.548   -3.609  

Desinvesteringen materiële vaste activa          479            0  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -1.069   -3.609 

       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 7      

Nieuw opgenomen leningen  9.000   -  

Wijziging opgenomen aflossing 2019 / 2018  -   -472  

Aflossing langlopende schulden      -9.092   -2.840  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten             -92        -3.312 

       

Mutatie liquide middelen          2.982        -3.791 

       

Stand liquide middelen per 1 januari   4.906   8.694 

Stand liquide middelen per 31 december           7.888           4.906 

Mutatie liquide middelen 4  2.982   -3.788 
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4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 

 

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding (KvK 0410216) is statutair gevestigd te Assen, het 

adres van de hoofdvestiging is Industrieweg 15. Vanuit deze stichting wordt toezicht 

gehouden op de dochterstichtingen Stichting Zorggroep Drenthe en Stichting Zorggroep 

Drenthe Thuis en deze worden vanuit de holding bestuurd. 

De belangrijkste activiteiten van de dochterstichtingen zijn het verlenen van intramurale 

zorg (Wlz), extramurale zorg (Zvw) en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo). 
 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, beginnend op 1 januari 2020 

en dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.  

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het 

resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling, er 

is bij het bestuur geen aanleiding om twijfel te hebben bij de continuïteit van de 

organisatie. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Jaarverslaggeving ‘Regeling verslaggeving 

WTZi, (RvW)’ en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging 

Topfunctionarissen (WNT). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 

activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op historische kosten en zijn hiermee 

ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van voorgaand jaar. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist het vormen van oordelen, schattingen en 

veronderstellingen 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 periodiek beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  

De waarderingsgrondslagen van materiële vaste activa en voorzieningen zijn het meest 

kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen een aantal schattingen 

en veronderstellingen. De opbrengsten vanuit de Corona-compensatie is een specifieke 

post die in de jaarrekening 2020 aan schattingen onderhevig is. 

 

Consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zorggroep Drenthe Holding zijn de 

financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende stichtingen. Hierbij zijn de 

onderlinge transacties geëlimineerd. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de 

waardering en de resultaatbepaling van Stichting Zorggroep Drenthe Holding. 
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Dit betreft de volgende stichtingen: 

• St. Zorggroep Drenthe, Assen,   kapitaal van € 272, KvK 04087125 

• St. Zorggroep Drenthe Thuis, Assen,  kapitaal van € 0,  KvK 41019780 

• St. Zorg aan Huis Friesland, Assen,  kapitaal van € 0,  KvK 01126251 

• St. Zorg aan Huis Groningen, Assen, kapitaal van € 0,  KvK 01126254 

 

Vanuit Stichting Zorg aan Huis Friesland en Stichting Zorg aan Huis Groningen zijn in 

2020 geen activiteiten ondernomen. In deze stichting bevinden zich tevens geen 

bezittingen of schulden die in de geconsolideerde jaarrekening van de holding zijn 

opgenomen.  

 
Verbonden rechtspersonen 

Alle stichtingen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als 

verbonden partij. Transacties tussen deze stichtingen worden in de consolidatie 

geëlimineerd. De transacties bestaan grotendeels uit diensten geleverd door en vanuit 

Stichting Zorggroep Drenthe aan Stichting Zorggroep Drenthe Thuis. De transacties zijn 

aangegaan onder normale marktvoorwaarden. 

 

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 
Activa en passiva 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, 

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, 

resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 

 

Een actief wordt aan het eind van het boekjaar in de balans verwerkt. Op dat moment 

wordt bepaald of de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 

toevloeien en kan de kostprijs of waarde van het actief betrouwbaar worden vastgesteld. 

Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden 

aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 

 

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de 

afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die toekomstige 

economische voordelen met zich meebrengen. De omvang van het bedrag waartegen de 

afwikkeling zal plaatsvinden kan op betrouwbare wijze worden vastgesteld.  

 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie 

ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn 

overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de 

resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die 

dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de 

economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon 

niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waarde-

verminderingen. 

 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische 

levensduur, bij bedrijfsgebouwen wordt, vanaf 2015, een restwaarde gehanteerd.  

Er wordt afgeschreven vanaf het jaar waarin het actief in gebruik genomen is.  
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Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven.  

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenmethode geactiveerd. Hierbij 

worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 

 
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:  

• Bedrijfsgebouwen:   2 - 2,5%.13  

• Machines en installaties:  5 - 10%.  

• Andere vaste bedrijfsmiddelen:  5 - 10%. 

 

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa  

Op balansdatum is beoordeeld 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 op basis van de kasstroom genererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de 

hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de 

resultatenrekening. 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. 

 
Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.  

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van 

financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil 

tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en 

de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van 

het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). 

 
Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 

maanden.  

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden.  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 
Groepsvermogen 

Kapitaal 

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de stichting ingebrachte kapitaal. 

 

Algemene reserves  

Onder de algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de 

bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen vrij kunnen beschikken. 

 

 

 

 
13 Vanaf 2015 wordt een restwaarde aangehouden van 25% van de aanschafwaarde. 
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Bestemmingsfondsen  

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. 

 

Bestemmingsreserves  

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de stichting 

een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou 

bestaan.  

 

Aanwending van bestemmingsreserves  

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de resultatenrekening 

verantwoord en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve 

gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de 

daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie 

binnen het eigen vermogen verwerkt. 

 
Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 

op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 

de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting en verliezen af te wikkelen. 

 

Voorziening jubileumverplichtingen  

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 

De voorziening betreft de nominale waarde van de in de komende 5 jaar uit te keren 

jubileumuitkeringen. 

 

Voorziening langdurig zieken 

Onder deze voorziening worden begrepen de kosten inzake het eigen risico van twee 

jaren loondoorbetaling, conform de cao en eventuele frictiekosten met betrekking tot 

langdurig ziekteverzuim. Langdurige ziekte is vastgesteld op basis van de op moment 

van balansdatum bekende ziektegevallen (langer dan 2 maanden ziek), die naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Op basis van ziektehistorie en 

rapportages van de Arbodienst wordt door het management een inschatting gemaakt van 

het hiervoor genoemde. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. In de 

berekening is rekening gehouden met loondoorbetaling tot maximaal 2 jaar na de eerste 

ziektedag, waarbij na 1 jaar ziekte 70% van het salaris wordt doorbetaald. Na 2 jaar 

vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Medewerker krijgt mogelijk vanaf dit moment 

een WIA-uitkering. De loonkosten in de berekening zijn inclusief sociale lasten en 

pensioenen 

 
Schulden 

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd 

van meer dan één jaar.  

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 

schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichting voor het 

komend jaar van de langlopende schulden wordt opgenomen onder kortlopende 

schulden. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 
Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt 

voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen 

van activa en passiva (zoals eerder vermeld).  

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan 

dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast. 

 
Opbrengsten 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt 

wanneer: 

• het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 

• de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is,  

• de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan 

worden bepaald  

• de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden 

gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden 

bepaald. 

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare 

wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de 

kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. 

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode 

waarin de baten zijn verantwoord. 

 
Personele kosten 

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden 

het recht op de beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde 

periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden 

toegerekend. 

 

Personeelslasten  

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden 

de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een 

verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de 

verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een 

betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen 

voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode 

waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening 

gebracht. 

 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd 

(bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 

verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor 

op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.  

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.  
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De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 

individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht. 

 

Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging 

van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als 

last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot 

betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, 

worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievoorziening. 

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 

vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van 

het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden 

toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op 

basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af 

te wikkelen.  

 

Pensioenen  

Stichting Zorggroep Drenthe Holding 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 Zorggroep Drenthe Holding. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten 

van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn 

(PFZW). Stichting Zorggroep Drenthe Holding 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 (het vermogen van 

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) van het pensioenfonds dit 

toelaat. Ultimo 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan opgesteld voor De 

Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de 

dekkingsgraad ultimo 2027. 

 

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door: 

• een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de 

herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten 

herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer 

mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren); 

• het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het 

herstelplan. Volgens de wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een 

dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW 

volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg 

dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het 

nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren). 

Volgens de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen wanneer de actuele 

dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 104,3%. In verband met de 

coronacrisis is deze norm verlaagd tot 90%. Aan deze norm wordt op 31 december 2020 

met 92,6% voldaan. 

 

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te 

verrichten. Stichting Zorggroep Drenthe Holding 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 Zorggroep Drenthe Holding heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot 

en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
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Afschrijvingskosten 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over 

de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet 

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur worden de toekomstige afschrijvingen hierop aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. 

 
Overige bedrijfskosten  

De overige bedrijfskosten worden uitgesplitst naar voedingsmiddelen en hotelmatige 

kosten, algemene kosten, patiënt- en bewonersgebonden kosten, onderhoudskosten, 

energiekosten en huur en leasing. 

Overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 
Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden en aan derden betaalde interest.  

 

Toelichting op het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 

het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en 

zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen 

worden omgezet in geldmiddelen. 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding zal naar verwachting financiële schade ondervinden 

vanwege de recente ontwikkelingen en maatregelen die het Kabinet heeft genomen 

rondom het Covid-19 virus. De financiële (en organisatorische) gevolgen kunnen nog niet 

exact worden ingeschat. Zoals in 2020 is gebleken zijn de verschillende maatregelen van 

het Kabinet in het kader van de Covid-19 crisis van invloed geweest op de 

dienstverlening. Of en in welke mate er in 2021 maatregelen te verwachten zijn is op dit 

moment onduidelijk.  

Of dit tot gevolg heeft dat een deel van de zorgactiviteiten niet uitgevoerd kan worden 

met langdurige leegstand in de zorglocaties is onbekend.  

In 2020 zijn er verschillende Corona-compensatie regelingen geweest vanuit het 

zorgkantoor, de zorgverzekeraars en de gemeenten. Of dit in 2021 ook nodig is en in dat 

geval beschikbaar komt is de vraag. 

 

Uitgangspunten in de aanpak is de veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers, 

vrijwilligers en het zoveel mogelijk continueren/wijzigen van de zorg- en dienstverlening. 

Hierbij zal steeds nauwlettend de mogelijke financiële impact gevolgd worden tijdens de 

Covid-19 crisis. De raad van bestuur, het management en de raad van toezicht zijn alert 

en ondernemen passende actie in deze. Preventieve maatregelen vanuit het Kabinet 

rondom desinfectie en besmetting zijn geldend voor zowel familieleden, cliënten als 

medewerkers.  

De raad van bestuur, het management en de raad van toezicht spreken hun waardering 

uit voor medewerkers die in deze tijd hun verantwoordelijkheid nemen in de voortzetting 

van de zorgverlening en -processen.  

Het bestuur van Stichting Zorggroep Drenthe Holding is van mening dat de situatie rond 

het Covid-19 virus, naar de inzichten van vandaag, geen materiële invloed heeft op de 

continuïteit van de organisatie, noch op de jaarrekening 2020. 
 

Waarderingsgrondslagen WNT 

Voor de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft Stichting Zorgroep 

Drenthe Holding zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder 

de instelling specifieke (sectorale) regels.  
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5. Toelichting op de balans 
 

1) Materiële vaste activa 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Gebouwen en terreinen  31.149  32.689 

Machines en installaties  13.206  14.045 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  2.249  2.710 

Materiële vaste activa in uitvoering  3.367  1.881 

Totaal  49.971  51.326 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Boekwaarde per 1 januari  51.326 50.195 

Bij: investeringen 2.214 3.609 

Af: afschrijvingen 2.424 2.479 

Af: terugname geheel afgeschreven activa -666 - 

Af: desinvesteringen -479 - 

Boekwaarde 31 december  49.971 51.326 

 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per 

activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht materiële vaste activa. 

Voor een nadere cijfermatige toelichting wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

materiële vaste activa. 

In 2020 is het huurpand voor de zorglocatie de serviceflat De Amstel afgestoten, de 

hierin op het moment van afstoten aanwezige materiële vaste bedrijfsactiva is 

gedesinvesteerd. 

De bijzondere waardevermindering van € 666.000,- heeft te maken met de ontvangen 

omzetbelasting over investeringen die in de periode 2015-2017 zijn gerealiseerd. Dit 

betreft de in deze periode gerealiseerde nieuwbouw op een tweetal locaties. 

De gerealiseerde investeringen in 2020 hebben voornamelijk te maken met 

communicatiesystemen en communicatiemiddelen. 

De desinvestering met een boekverlies van € 479.000,- geeft een vertekend beeld. Dit 

betreft voor meer dan € 400.000,- de terugname van twee investeringen die in 2019 als 

afgerond zijn aangemerkt. In 2020 bleek dat deze investeringen nog niet volledig waren 

afgerond maar dat hier nog facturen voor ontvangen zijn. Één van deze twee projecten is 

in 2020 wel afgerond.  

De materiële vaste activa in uitvoering bestaat voornamelijk uit de nieuwbouwprojecten 

locaties Symphonie en De Wenning en één communicatiesysteem. 

 
2) Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Boekwaarde per 1 januari 958 - 

Bij: Financieringsverschil boekjaar 893 958 

Bij: Correcties voorgaande jaren 26 - 

Af: Betalingen/ontvangsten 984 - 

Subtotaal mutaties boekjaar -65 958 

Totaal 893 958 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Wettelijk budget aanvaardbare kosten (Wlz-zorg) 34.428  32.586 

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 33.535 31.628 

Totaal 893 958 
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Specificatie financieringsverschil 

Het financieringsverschil betreft het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil 

tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en anderzijds de ontvangen 

voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter 

dekking van het budget.  

De eind 2019 opgenomen vordering van € 958.000,- is in 2020 volledig ontvangen. 

Uiteindelijk is een bedrag ontvangen van € 984.000,-, hiermee is € 26.000,- meer 

ontvangen dan eind 2019 was ingeschat. 

 
3) Debiteuren en overige vorderingen 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Vorderingen op debiteuren 1.155 1.508 

Nog te ontvangen Corona compensatie 126 - 

Nog te ontvangen bedragen 399 174 

Vooruitbetaalde bedragen 150  834 

Transitiegelden -  84 

Totaal 1.831  2.601 

 

Onder de debiteuren zijn geen dubieuze debiteuren opgenomen. De vordering op 

debiteuren bestaat voornamelijk uit vorderingen op de gemeenten en de 

zorgverzekeraars. Dit betreft de declaratie van de laatste periode van 2020.  

Onder de vooruitbetaalde bedragen valt onder andere de pensioenpremie van januari 

2021.  

De nog te ontvangen Corona-compensatie bestaat uit een bedrag van € 41.000,- 

opgenomen inzake Zvw en een bedrag van € 86.000,- verantwoord voor de Wmo. 

 
4) Liquide middelen 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Bank 7.880 4.882 

Kas 8 24 

Totaal 7.888 4.906 

 

Het verloop van de liquide middelen is opgenomen in het kasstroom overzicht. 

De tegoeden op de bankrekeningen zijn vrij opneembaar. 

 
5) Groepsvermogen 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Kapitaal 0 0 

Algemene en overige reserves 3.580 3.335 

Bestemmingsreserves 664 902 

Bestemmingsfondsen 25.571 24.782 

Totaal 29.815  29.019 

 
(Bedragen x € 1) 1 jan 2020 Resultaatbest. Ov. mutaties 31 dec 2020 

Kapitaal 272 - - 272 

Totaal kapitaal 272 - - 272 

 
(Bedragen x € 1.000) 1 jan 2020 Resultaatbest. Ov. mutaties 31 dec 2020 

Bestemmingsreserve WMO 458 -126 - 331 

Wijzing huisvestingsituatie 113 - -113 - 

Kwaliteit doorontwikkeling 332 - - 332 

Totaal bestemmingsreserve 902 -126 -113 664 
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(Bedragen x € 1.000) 1 jan 2020 Resultaatbest. Ov. mutaties 31 dec 2020 

Reserve aanvaardbare kosten 24.782 830 - 25.612 

Totaal bestemmingsfonds 24.782 830 - 25.612 

 
(Bedragen x € 1.000) 1 jan 2020 Resultaatbest. Ov. mutaties 31 dec 2020 

Algemene reserve  1.349 70 113 1.532 

Exploitatie reserve (niet Wlz)  1.986 20 - 2.006 

Totaal alg en ov reserves  3.335 90 113 3.539 

 

De Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) dient voor het opvangen van negatieve 

exploitatieresultaten. De bestemmingsreserve "Kwaliteit doorontwikkeling" heeft als doel, 

om een extra impuls te geven aan de door Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

geleverde zorg in de breedste zin (o.a. extra personeelsinzet, opleiding). 

  

Reservemutaties 2020 

De bestemmingsreserve huisvesting van € 113.000,- is opgeheven, het saldo van deze 

reserve is toegevoegd aan de algemene reserve. 

 
6) Voorzieningen 

 
(Bedragen x € 1.000) 1 jan 2020 Dotatie Onttrekking Vrijval 31 dec 

2020 Jubilea 180 134 18 36 259 

Langdurig zieken  197 208 141 56 208 

Totaal 376 342 159 92 467 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 

 
Kortlopend deel van de voorzieningen < 1 jaar 244 

Langlopende deel van de voorzieningen > 1 jaar 223 

Langlopende deel van de voorzieningen > 5 jaar - 

Totaal 467 

 

Zie voor een toelichting op de voorzieningen de paragraaf waarderingsgrondslagen. 

 
7) Langlopende schulden 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Schulden aan banken 20.829  20.922 

Totaal 20.829 20.922 

 

(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Stand per 1 januari 23.761  26.594 

Bij: nieuwe leningen 9.000 - 

Af: aflossingen 10.463  2.833 

Subtotaal 22.298  23.761 

Aflossingsverplichting komend boekjaar 1.469  2.840 

Totaal 20.829  20.922 

 

(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Kortlopend deel van de langlopende schulden < 1 jaar 1.469  2.840 

Kortlopend deel van de langlopende schulden > 1 jaar 20.829 20.922 

Waarvan langlopende schulden > 5 jaar 8.896 6.398 
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Begin 2020 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden voor € 9.000,- van een drietal 

leningen uit 2014. Door de herfinanciering is de looptijd van de lening in combinatie met 

de aflossingsverplichting beter afgestemd op de door Stichting Zorgroep Drenthe Holding 

gefinancierde activa met deze leningen.  

 

De reguliere aflossing in 2020 van € 1.463.000,- is nagenoeg gelijk aan de 

aflossingsverplichting voor het komende jaar. Voor een nadere toelichting per 

onderhandse lening wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden. 

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende 

schulden. 

 

8) Overige kortlopende schulden 

 
(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Crediteuren 1.799  1.172 

Belastingen en premies sociale verzekeringen -  572 

Schulden terzake pensioenen 467 565 

Nog terug te betalen subsidie zorgbonus 321 - 

Nog te besteden subsidie zorgbonus 32 - 

Nog terug te betalen Corona-compensatie 284 - 

Overige kortlopende schulden 6.568 7.164 

Totaal 9.471 9.473 

 

Een deel van de ontvangen zorgbonus van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 

van het ministerie van VWS wordt in 2021 terugbetaald. In de ontvangen subsidie is 

naast de € 1.000,- per medewerker € 800,- ontvangen voor eventuele WKR eindheffing 

van 80%. Stichting Zorggroep Drenthe Holding had de vrije ruimte voor de WKR in 2020 

niet volledig gebruikt. Hierdoor zal een deel van de hiervoor verkregen subsidie 

terugbetaald worden. 

 

De nog terug te betalen Corona-compensatie aan de verschillende zorgverzekeraars in 

het kader van de Zvw. Een aantal zorgverzekeraars heeft in de eerste maanden dat deze 

regeling liep een te hoge compensatie overgemaakt van totaal € 284.000,-. Dit zal in de 

loop van 2021 worden gecorrigeerd. 

 
Specificatie overige kortlopende schulden  

(Bedragen x € 1.000) 31 dec 2020 31 dec 2019 

Vakantiedagen 2.393  1.871 

Nog te betalen kosten 766 614 

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langl. Leningen 1.469 2.840 

Vakantiegeld 1.076  1.084 

Eindejaarsuitkering 164  141 

Overige kortlopende schulden 41 90 

Overige rekening courant verhoudingen 39 25 

Nog te betalen salarissen 621  500 
Waarborgsommen 0 0 

Totaal 6.568 7.164 

 

De reservering voor het aantal vakantiedagen dat nog niet is opgenomen is toegenomen. 

Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het Covid-19 virus waardoor een groot 

aantal medewerkers minder vakantiedagen heeft opgenomen dan voor 2020 conform 

CAO is verkregen.  

 

De overige kortlopende schulden is toegenomen ten opzichte van 2019, dit heeft te 

maken met de schuld aan de belastingdienst inzake de loonheffingen over december 

2019, in 2019 is deze schuld over december 2018 pas in 2019 als schuld opgenomen. 



Stichting Zorggroep Drenthe Holding  

 
 

Pagina 52 van 74 
 

De aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen is bijna gehalveerd 

ten opzichte van ultimo 2019. Dit heeft te maken met de herfinanciering die begin 2020 

is afgerond. 

 

In 2019 was de post nog te betalen salarissen hoger omdat de loonheffing voor 

december nog niet betaald was, in 2020 is deze wel in december betaald. 

 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Verplichtingen 

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 

Leasing als operational lease en zijn om die reden niet in de balans opgenomen. De 

huurverplichtingen die zijn aangegaan voor de verschillende verzorgingshuizen, 

zusterposten en zorgwoningen. 

 
(Bedragen x € 1.000) Verhuurder Geschatte 

huursom 

2021 

Omvang 

verpl. 

komende 5 

jaar 

Verpl. 

resterende 

jaren 

Einde 

huurcontract 

Verzorgingshuis      

Noorderkroon (Roden) Woonstichting Woonborg 250 768 768 31 mrt 2024 

De Wenning (Rolde) De Volmacht 360 1.798 7.911 1 jan 2043 

Spectrum (Beilen) Woonservice Drenthe 225 1.124 3.933 1 jul 2037 

Zusterposten      

Raadhuisstraat (Beilen) Woonservice Drenthe 3 14 21 1 jul 2027 

Hofstraat (Beilen) Woonservice Drenthe 7 37 37 Onbepaalde tijd 

Mozartweg (Eelde) St. Eelder woningbouw 3 14 14 Onbepaalde tijd 

Raadhuisstraat (Roden) Ter Steege 20 100 100 Onbepaalde tijd 

Zorgwoningen      

Ludinge (Zuidlaren) Hoekstra vastgoed beheer 8 42 42 Onbepaalde tijd 

Ettenstraat (Beilen) Woonservice Drenthe 8 38 38  

Subtotaal  883 3.935 12.864  

      

Roerende zaken      

Verz. premie vastgoed Sovib 26 51 51 31 dec 2022 

Kopieermachines Ricoh 59 225 225 1 nov 2024 

Subtotaal  84 277 277  

      

Totaal  968 4.211 13.141  

 

Macro Beheersinstrument – Wijkverpleging 

De extramurale (wijkverpleging) producten Persoonlijke verzorging en Verpleging worden 

gefinancierd vanuit de Zvw. Op grond van de beleidsregel TB/REG-18641-01 

Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2018 bestaat de mogelijkheid dat 

voor de verantwoorde opbrengst betreffende de wijkverpleging een terugbetalings-

verplichting wordt opgelegd ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is 

ontstaan. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat landelijk nog geen inzicht in de 

omvang van deze eventuele verplichting. Stichting Zorggroep Drenthe Holding is dan ook 

niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit het macro-

beheersinstrument voorkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg 

daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de Stichting 

per 31 december 2020. 

 

 

 



Stichting Zorggroep Drenthe Holding  

 
 

Pagina 53 van 74 
 

Onzekerheden opbrengstverantwoording 

Als gevolg van materiële nacontroles door het Zorgkantoor, zorgverzekeraars en 

gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

kunnen correcties noodzakelijk zijn. De effecten van eventuele nacontroles zijn 

vooralsnog onzeker. Stichting Zorggroep Drenthe Holding heeft een zo nauwkeurig 

mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. 

Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne- en externe controles.  

 

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van 

subsidies. Voor het jaar 2020 richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie 

zorgbonus en de Corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en 

lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de 

te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de 

definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan 

in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende 

aannemelijk wordt. 

 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles 

geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit 

zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning. 
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6. Mutatieoverzicht materiele vaste activa 
 

(Bedragen x € 1.000) 
Gebouwen en 
terreinen 

Machines en 
installaties 

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

Materiële vaste 
bedrijfsactiva in 
uitvoering 

Totaal 

Stand per 1 januari 2020      
Aanschafwaarde 39.594 17.924 6.353 1.881 65.752 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen 6.904 3.878 3.643 - 14.426 
Boekwaarde per 1 januari 2020 32.689 14.045 2.710 1.881 51.326 

      

Mutaties in boekjaar      

Investeringen 134 306 289 1.486 2.214 

Herwaarderingen - - - - - 

Afschrijvingen 1.005 739 679 - 2.424 
Bijzondere waardeverminderingen 666 - - - 666 

Terugname bijz. waardeverminderingen - - - - - 
      

Terugname geheel afgeschreven activa      

Aanschafwaarde 1 5 1.238 - 1.243 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen 1 5 1.238 - 1.243 

      

Desinvesteringen      

Aanschafwaarde 5 407 185 - 598 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen 3 1 115 - 118 

Per saldo 2 406 71 0 479 

      

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.540 -840 -461 1.486 -1.355 

      

Stand per 31 december 2020      

Aanschafwaarde 39.055 17.817 4.925 3.367 65.164 

Cumulatieve herwaardering - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen   7.906 4.612 2.676 - 15.194 

Boekwaarde per 31 december 2020 31.149 13.206 2.249 3.367 49.971 

      

Afschrijvingspercentage 2% - 5% 5% 10% - 20% 0%  
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7. Overzicht langlopende schulden 
 

(Bedragen 

x € 
1.000) Afsluit-

datum 
Hoofdsom 

Looptijd 
(in jaren) 

Rente 
Rest-
schuld 31 
dec. 2019 

Nieuwe 
leningen 
in 2020 

Aflossing 
in 2020 

Rest-
schuld 

Rest-
schuld 
over 5 
jaar 

Resterend
e looptijd 
in jaren 

Aflossing
swijze 

Aflossing 
2021 

BNG Bank14            

 12-okt-16 2.300 20 0,97% 1.955  115 1.840 1.265 16 Lineair 115 

 1-jan-97 1.139 23 4,93% 83  83 - - - Annuïtair - 

Rabobank15            

 1-jan-95 2.950 30 1,80% 1.043  167 875 - 5 Annuïtair 170 

 1-jul-14 10.000 10 2,90% 5.000  5.000 - - - Lineair - 

 1-jul-14 4.000 10 1,80% 2.000  2.000 - - - Lineair - 

 1-jul-14 4.000 10 2,20% 2.000  2.000 - - - Lineair - 

 22-mrt-17 6.000 10 2,25% 4.350  600 3.750 750 5 Lineair 600 

 22-mrt-17 6.000 10 2,25% 6.000  - 6.000 6.000 5 Afl. vrij - 

 22-sep-17 750 10 2,05% 581  75 506 131 7 Lineair 75 

 22-sep-17 750 10 2,05% 750  - 750 750 7 Afl. vrij - 

 18-feb-20 2.500 5 1,65% - 2.500 423 2.076 - 7 Lineair 509 

 18-feb-20 6.500 5 1,75%  - 6.500 - 6.500 - 7 Afl. vrij - 

Totaal        23.761 9.000 10.463 22.298 8.896     1.469 

 

 

 
14 Borgstelling door Gemeente Assen voor de lening van € 2.300.000,-. 
15 Op de leningen afgesloten bij de Rabobank rust een hypothecaire zekerheid van de bedrijfspanden en inventaris, daarnaast zijn de vorderingen verpand. 
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De leningen zijn alle verstrekt aan Stichting Zorggroep Drenthe Holding.  

Bij de financiering van de Rabobank zijn afspraken gemaakt over de convenanten.  

Dit betreft de Debt Service Coverage Ratio (DSCR), deze mag vanaf 2020 niet lager 

uitkomen dan 1,40. Deze wordt elk boekjaar getoetst op basis van de geconsolideerde 

jaarrekening en het jaarcertificaat van Stichting Zorggroep Drenthe Holding over het 

afgesloten boekjaar.  

 

Berekening DSCR (in € 1.000) 

 

DSCR = (Bedrijfsresultaat + afschrijvingen) / (Rentelasten – Rentebaten + aflossingen + 

huurlasten) 

 

Bedrijfsresultaat  1.131 euro 

Bij: Afschrijvingen  2.424 euro 

Bij: Huurlasten  1.050 euro 

Totaal  (a)   4.605 euro 

 

Rentelasten   451 euro 

Af: Rentebaten  114 euro 

Bij: Aflossingsverplichting 1.463 euro 

Bij: Huurlasten  1.050 euro 

Totaal  (b)   2.850 euro 

 

(a / b) 4.605 euro /2.850 euro= 1,62  

Met een DSCR van 1,62 wordt voldaan aan de financieringseis van de Rabobank.  
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8. Toelichting op de resultatenrekening 
 

9) Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wlz 30.105 30.964 

WMO 4.832 5.051 

Opbrengsten Zorgverzekeringswet 4.297 5.433 

Zorg-gerelateerde Corona-compensatie 2.806 - 

Kwaliteitsbudget 2.568  1.532 

Medisch specialistische verpleging in thuiszorg -  68 

Persoonsgebonden- en volgende budgetten 95  95 
Totaal 44.704  43.143 

 

De totale opbrengsten zorgprestaties 2020 zijn inclusief de declaraties van de Corona- 

compensatie. Gelet hierop zijn de totale inkomsten in lijn met de opbrengsten van 2019.  

Het kwaliteitsbudget € 2.829.000,- dat voor 2020 beschikbaar was is niet volledig benut. 

 

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 2.806.000,- aan Corona-compensatie 

opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen de volgende zorgdomeinen: 

Wettelijk budget aanvaardbare kosten ; Wlz     € 1.775.000,-  

Zorgverzekeringswet (excl. Subsidies) ; Zvw  €   937.000,-  

Wmo        €     94.000,-  

 

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de Corona-

compensatie 2020. De in de opbrengsten verwerkte Corona-compensatie is daarom 

gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening gehouden met de berekende 

omzetderving (verminderd met minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, 

toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) 

afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de Corona-

compensatie hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening 

rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2021. 

Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn. 

 

10) Subsidies (excl. Wmo en Jeugdwet) 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Subsidies Zvw-zorg 709  711 

Rijkssubsidies 333 349 

Subsidies Zorgbonus 1.925 - 

Overige subsidies 358 64 

Totaal 3.323  1.123 

 

De subsidie Zvw-zorg bestaat volledig uit geleverde ELV binnen de zorglocaties. 

 

Onder de rijkssubsidies is een bedrag van € 1.970.000,- opgenomen voor de ontvangen 

zorgbonus van Dienst Uitvoering Subsidies van het ministerie van VWS. 

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidie-

aanvraag en de voorlopige toekenning daarop en aangepast tot het niveau van de 

uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De zorgbonussen 

zijn uitbetaald in december 2020. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de 

overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag daarvoor, 

worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde 

bonussen, inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 1.970.000,- en is verwerkt 

onder de personeelskosten.  
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11) Overige bedrijfsopbrengsten 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Huuropbrengsten 1.155 1.284 

Maaltijden 401  783 

Alarmering 167  174 

Overige opbrengsten 491 410 

Totaal 2.214  2.650 
 

De opbrengsten uit maaltijden is afgenomen ten opzichte van vorig jaar, de oorzaak 

hiervan is de (gedeeltelijke) sluiting van de restaurants gedurende 2020 in verband met 

het Covid-19 virus. 

 

12) Personeelskosten 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Lonen en salarissen 26.539  26.141 

Zorgbonus personeel in loondienst incl. eindheffing 1.909 - 

Sociale lasten 4.341  4.506 

Pensioenpremies 1.946 2.027 

Andere personeelskosten 761 1.099 

Dotatie en vrijval voorzieningen 249 27 

Subtotaal 35.746 33.802 

Personeel niet in loondienst 2.053 1.788 

Zorgbonus personeel niet in loondienst incl. eindheffing 16 - 

Totaal 37.815  35.590 

 
Gem. aantal personeelsleden (in fte’s) per segment 2020 2019 

Wlz/ Zvw 609 660 

WMO 102 102 

Totaal 711 762 

Aantal fte buiten Nederland werkzaam - - 
 

De aan zorgbonus personeel in loondienst betaalde bedragen en personeel niet in 

loondienst is gelijk aan het onder rijkssubsidies opgenomen bedrag. Met betrekking tot 

de zorgbonus, wordt verwezen naar de toelichting op de subsidies. 

 

13) Afschrijvingen materiële vaste activa 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Materiële vaste activa 2.424  2.479 

Totaal 2.424 2.479 
 

Voor een nadere specificatie van de afschrijvingslasten per activagroep wordt verwezen 

naar het mutatieoverzicht materiële vaste activa. 

 

14) Overige bedrijfskosten 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.052  2.233 

Algemene kosten 3.042  2.537 

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.231  777 

Huur en leasing 1.050  1.130 

Onderhoudskosten 678  668 

Energiekosten 819 783 

Totaal 8.872 8.127 
 

De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 

Dit is nagenoeg volledig veroorzaakt door aan de Covid-19 gerelateerde kosten. Deze 

kosten zijn opgenomen in het bij het Zorgkantoor ingediende bedrag voor de Corona- 

compensatie. 
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15) Financiële baten en lasten 

 
(Bedragen x € 1.000) 2020 2019 

Rentebaten 114 59 

Rentelasten -451 -559 

Totaal -336 -500 
 

De rentelasten zijn afgenomen gelet op de aflossing die in 2019 en 2020 heeft 

plaatsgevonden en de herfinanciering heeft ook tot een afname geleid. 

Ten opzichte van vorig jaar is er wel sprake van een rentelast in de vorm van een 

negatieve creditrente wanneer het banksaldo op de spaarrekening boven de gestelde 

limiet van de bank uitkomt. 
 

 

9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 
 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) 

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur over het jaar 2020 is als volgt: 

 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 

 
Naam (Bedragen x € 1) A.B.M. Smetsers 

Functienaam raad van bestuur 

In dienst vanaf  01-07-2018 

In dienst tot en met - 

Fictieve dienstbetrekking Ja 

Deeltijdfactor 100% 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  139.004 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn  11.732 

Totaal bezoldiging 150.736 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. 163.000 

  

Vergelijkende cijfers 2019  

Fictieve dienstbetrekking Ja 

Deeltijdfactor 100% 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  133.012 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn  11.514 

Totaal bezoldiging   144.526 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. 157.000 
 

Er is geen sprak van bezoldigingen uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij WNT-

instellingen of gelieerde rechtspersonen. 

 

De raad van toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

zorg- en jeugdhulp aan Stichting Zorggroep Drenthe Holding een totaalscore van 9 

punten toegekend.  

De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse III, met een bijbehorend 

bezoldigingsmaximum voor de raad van bestuur van 163.000 euro.  

Dit maximum wordt niet overschreden door de raad van bestuur.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de raad van toezicht 

bedraagt € 24.450,- en voor de overige leden van de raad van toezicht € 16.300,-.  

Deze maxima worden niet overschreden door de raad van toezicht.  
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 
Naam (Bedragen x € 1) A. Alserda J. Hoitinga K.J. Roffel F.S. Kammen A.H. Enter 

Functienaam Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

In dienst vanaf  01-01-2015 01-04-2019 01-10-2018 01-02-2013 01-01-2020 

In dienst tot en met - - - - - 

Totaal bezoldiging (WNT)  17.400 11.600  11.592  11.600  11.600 

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmax. 

 24.450 16.300  16.300  16.300  16.300 

      

Vergelijkende cijfers 2019      

Totaal bezoldiging (WNT) 17.400  8.700 11.592  11.600 - 

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmax. 

 23.550 11.829  15.700  15.700  

 

Er is in 2020 aan geen van de toezichthoudende topfunctionarissen een uitkering gedaan 

i.v.m. beëindiging van het dienstverband. 

 

 

Foutherstel WNT 2019 

 

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur over het jaar 2019 is als volgt: 

Leidinggevende topfunctionarissen met een bezoldiging boven € 1.700,-. 

 
Naam (Bedragen x € 1) S. Pranger 

Functienaam directeur-bestuurder 

In dienst vanaf  27-03-2002 

In dienst tot en met 31-07-2019 

Fictieve dienstbetrekking Ja 

Deeltijdfactor 100% 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 93.950 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 7.211 

Totaal bezoldiging 101.161 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. 95.389 

  

Vergelijkende cijfers 2018  

Fictieve dienstbetrekking Ja 

Deeltijdfactor 100% 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  156.463 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.383 

Totaal bezoldiging   167.846 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmax.  151.000 

 
Toelichting 

De raad van toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

zorg- en jeugdhulp aan Stichting Zorggroep Drenthe Holding een totaalscore van 9 

punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse III, met een 

bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de raad van bestuur van € 163.000,-.  

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de raad van toezicht 

bedraagt € 24.450,- en voor de overige leden van de raad van toezicht € 16.300,-. Deze 

maxima worden niet overschreden.                                                                                                                                        
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Toelichting inzake foutherstel 

In 2019 is de heer S. Pranger per abuis niet in de WNT-verantwoording opgenomen.  

Op grond van artikel 5d van de Uitvoeringsregeling WNT 2020 wordt dit thans hersteld. 

De bezoldiging van de heer S. Pranger is in 2019 hoger dan het van toepassing zijnde 

bezoldigingsmaximum. Dit komt door een nabetaling in 2019 over het jaar 2018. Er is 

derhalve slechts sprake van een optische overschrijding. De bezoldiging 2019 voldoet 

derhalve aan het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. Volledigheidshalve 

merken wij op dat de toerekening aan de bezoldiging 2018 er niet toe leidt dat het 

bezoldigingsmaximum in 2018 wordt overschreden. 

 
Honoraria accountant 

(Bedragen x € 1) 2020 2019 

Controle van de jaarrekening 65.823 47.614 

Overige controlewerkzaamheden 3.650 4.628 

Fiscale advisering - 3.037 

Niet controlediensten - - 

Totaal 69.473 55.279 
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10. Overige toelichting 
 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Drenthe Holding heeft de jaarrekening 

2020 vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021. 

 
Resultaatbestemming  

De statuten geven de kaders aan voor de resultaatbestemming die mede afhankelijk zijn 

van de geldende regelgeving. Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te 

bestemmen: 

 
(Bedragen x € 1.000)  

Toevoegen aan de algemene reserve 111 

Toevoegen aan de reserve aanvaardbare kosten 790 

Onttrekken aan het bestemmingsreserve WMO -126 

Toevoegen aan de bestemmingsreserve overig geen Wlz 20 

Totaal 795 

 

Naast de bestemming van het resultaat van 2020 geeft de raad van toezicht ook akkoord 

op de volgende bestemmingswijzigingen van de reserves: 

 
(Bedragen x € 1.000)  

Opnemen in de algemene reserve 113 

Opheffen van de Wijziging huisvestingssituatie -113 

Totaal - 
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 
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Overige gegevens 
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Statutaire regeling resultaatbestemming 

Er is niet in de staturen van Stichting Zorggroep Drenthe Holding vastgelegd hoe de 

resultaatbestemming dient plaats te vinden. 

 
Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de aangegeven resultaatverdeling de paragraaf 

Resultatenrekening. 

 
Nevenvestigingen 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding heeft geen nevenvestigingen. 

 
Controleverklaring 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de paragraaf 

Controleverklaring. 
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Bijlage 
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Corona-compensatie 
 

Statutaire naam zorgaanbieder  Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

Plaatsnaam     Assen 

KvK-nummer     0410216 

 

Considerans 

In 2020 is door de uitbraak van het Covid-19 virus voor veel zorgaanbieders een 

crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te 

continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de 

zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden 

daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben 

zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de 

coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 

voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend 

inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie 

evenwichtig zijn. 

 

Bestuursreflectie 

De uitbraak van het Covid-19 virus heeft ook voor Stichting Zorggroep Drenthe Holding 

grote gevolgen gehad. Tijdens de 1e golf (begin 2020) had met name de sluiting van de 

intramurale locaties een groot effect op bewoners, cliënten, familie en medewerkers. Dit 

leverde soms schrijnende situaties op. In de 2e golf (2e helft 2020) waren de effecten 

nog groter. Hierbij is te denken aan uitbraken op diverse locaties, het overlijden van 

bewoners en cliënten, het werken in persoonlijke beschermingsmiddelen, inzetten van 

een eigen coronateststraat en besmettingen onder het personeel met als gevolg uitval en 

ziekteverzuim. Deze situatie zet zich voort in 2021. We zitten inmiddels in de 3e golf 

waarbij de eerder benoemde effecten zichtbaar zijn en blijven. Positief is wel dat de 

vaccinaties voorspoedig lopen en dat veel van de bewoners en cliënten gevaccineerd zijn. 

Dit geldt ook voor medewerkers die hiervoor de keuze maken. 

 

Door Stichting Zorggroep Drenthe Holding zijn allerhande maatregelen getroffen om de 

effecten van de Covid-19 crises te beperken. Denk hierbij aan het opzetten en gebruik 

maken van een Outbreak Managementteam (OMT), inzetten van een eigen corona-

teststraat voor medewerkers, hanteren van de richtlijnen vanuit het RIVM en GGD, 

frequente berichtgeving richting medewerkers middels interne communicatiemiddelen en 

medewerkers coachen en sturen op het juist toepassen van de richtlijnen. In financiële 

zin heeft Stichting Zorggroep Drenthe Holding gepast gebruik gemaakt van de 

beschikbare compensatieregelingen voor de Wlz, Zvw en Wmo. 

 

Al met al heeft dit impact op de jaarcijfers 2020. Denk hierbij aan gemiste omzet door 

lagere bezetting, kosten die gemaakt zijn in het kader van Covid-19 (onder andere 

aanschaf persoonlijke beschermingsmiddelen) en een hoog ziekteverzuim met als gevolg 

inzet van personeel niet in loondienst. Voor een groot deel is voor deze aspecten ook een 

vergoeding verkregen.  

 

Het vooruitzicht voor 2021 is grotendeels gelijk aan 2020. De opgezette 

beheerorganisatie voor indammen effecten corona blijft onverminderd doorgaan. 

Daarnaast wordt blijvend gebruik gemaakt van de regelingen die er zijn ter compensatie 

van omzet en meerkosten corona. Door de vaccinaties is wel een kentering zichtbaar in 

het aantal besmettingen op de locaties. We hopen dat deze trend zich doorzet bij onze 

bewoners, cliënten, medewerkers en andere stakeholders. 
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Aandeel van de Corona-compensatie 2020 in de opbrengsten 2020: 

 
(Bedragen x € 1.000) Wlz Zvw WMO Totaal 
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-
compensatie 

1.095 897 94 2.086 

Compensatie personele meerkosten corona 166 - - 166 
Compensatie materiële meerkosten corona 514 40 - 554 
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* - - - - 
Overige corona-compensatie - - - - 
     
Totaal toegekende corona-compensatie 1.775 937 94 2.806 
     
AF: nog niet in de jaarrekening 2020 
verwerkte corona-compensatie 2020** 

- - - - 

Totaal in de jaarrekening 2020 
verantwoorde corona-compensatie 2020 

1.775 937 94 2.806 

     
Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:     
Jaarrekening 2020 32.674 4.297 4.832 41.803 
Begroting 2020 33.420 6.652 4.860 44.932 
Jaarrekening 2019 32.496 5.433 5.051 42.980 

     
Aandeel totaal in de jaarrekening 
verantwoorde corona-compensatie 2020 in 
opbrengsten 2020 

5,43% 21,81% 1,94% 6,71% 

 

* Toelichting bij samenloop van NOW met Corona-compensatieregelingen voor de zorgsector 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding heeft in 2020 geen gebruik gemaakt van de NOW-

regelingen conform de geldende richtlijnen en adviezen. 

 
**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte Corona-compensatie 2020 

Stichting Zorggroep Drenthe Holding meent over 2020 geen aanspraak op Corona-

compensatie te kunnen maken anders dan verwerkt is in de jaarrekening. 
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Analyse van de impact van de Corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 

2020: 

 

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio 
(Bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Jaarrekening 2019 

Resultaat boekjaar 795 199 220 

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ 
opbrengsten 2020) 

1,90% 0,44% 0,51% 

Mutatie resultaatratio jaarrekening 
2020 t.o.v. begroting 2020 en 
jaarrekening 2019 

n.v.t 1,46% 1,39% 

 

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio: 

De verklaring van het resultaat 2020 ten opzichte van de begroting: 

• Daling van de rentelasten door herfinanciering in 2020 en de eenmalige rentebate 

inzake ontvangen omzetbelasting; 

• Aan de in de begroting 2020 opgenomen projectkosten is om verschillende 

redenen geen volledige invulling gegeven; 

• De ontwikkeling in het efficiënter werken zijn doorgezet; 

• De uitbraak van Covid-19 heeft gezorgd voor lagere Wmo opbrengsten. Deze 

omzetderving is niet volledig gecompenseerd door de gemeenten; 

• Mede Covid-19 gerelateerd is het ziekteverzuimpercentage hoger uitgekomen. 

 

De verklaring van het resultaat 2020 ten opzichte van 2019: 

• Daling van de rentelasten door herfinanciering in 2020 en de eenmalige rentebate 

inzake ontvangen omzetbelasting; 

• In 2019 was een overbesteding op de kwaliteitsgelden, deze is niet volledig 

toegekend, in 2020 heeft hierop geen overbesteding plaatsgevonden; 

• De ontwikkeling in het efficiënter werken zijn doorgezet; 

• De uitbraak van Covid-19 heeft gezorgd voor lagere Wmo opbrengsten. Deze 

omzetderving is niet volledig gecompenseerd door de gemeenten; 

• Mede Covid-19 gerelateerd is het ziekteverzuimpercentage hoger uitgekomen. 

 

Ondertekening en waarmerking: 

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, 

volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De 

organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te 

hoge compensatie van corona-schade. 

 

Ondertekening door het bestuur: 

Plaats en datum 

 

 

Naam en ondertekening bestuurder  

Raad van bestuur 

 

Voorzitter Raad van bestuur 

Dhr. A.B.M. Smetsers 
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Controleverklaring  
 

  



  

Pagina 71 van 74  

  

 
  



  

Pagina 72 van 74  

  

 
  



  

Pagina 73 van 74  

  

 
  



  

Pagina 74 van 74  

  

 


