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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Hoogtepunt van het jaar 2015 was voor Oosterlengte zonder twijfel het bezoek van Koningin Máxima, 
die op 7 juli ons nieuwe verpleegcentrum ’t Hamrik in Nieuwolda opende. Dit centrum, een 
samenwerking van Oosterlengte en woningcorporatie Het Groninger Huis, kreeg niet voor niets 
koninklijke aandacht. Het is een bijzonder project, kleinschalig opgezet en ingericht als een dorp met 
een dorpsplein en een rozentuin. ‘t Hamrik is bovendien zeer energiezuinig met behulp van 
warmtepompen en zonnepanelen. 
 
2015 was ook het jaar waarin de transitie van grote delen van de zorg haar beslag kreeg. Dit stelde 
Oosterlengte voor behoorlijke uitdagingen die wij succesvol zijn aangegaan met flexibiliteit, innovatie 
én een stevig bezuinigingsplan. Deze ontwikkelingen zullen ook de komende jaren veel aandacht en 
aanpassingsvermogen van onze organisatie vergen. 
 
 
 
 
Winschoten, mei 2016 
 
Hennie Sanders MBA MFC 
directeur-bestuurder 
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1 Algemeen 
1.1 Profiel van de organisatie 

 
 
Algemeen 
Oosterlengte is een professionele ketenzorgorganisatie voor Oost-Groningen. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Winschoten. 
Oosterlengte verleent verschillende vormen van zorg: 

• intramurale zorg in de plaatsen Winschoten, Scheemda, Nieuwolda, Beerta, Oude Pekela, 
Nieuwe Pekela en Bellingwolde; 

• thuiszorg door integrale teams in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Pekela; 
• verschillende diensten, waaronder de Maaltijdservice. 

 
Alle activiteiten van Oosterlengte zijn opgenomen in de jaarrekening. 
 
 
Intramurale zorg 
Oosterlengte verleent diverse vormen van intramurale zorg op verschillende locaties. 
De locaties zijn: 

− in Winschoten:  
verpleeghuis en expertisecentrum Old Wolde  
woonzorg- en verpleegcentrum ‘t Vondelhuys  
woonzorgcentrum De Renselheerdt 
verpleegcentrum De Wold-Rank 

− in Scheemda: woonzorgcentrum Nieuw Vredenhoven 
− in Nieuwolda: verpleegcentrum ’t Hamrik 
− in Beerta: woonzorg- en verpleegcentrum De Tjamme 
− in Oude Pekela: woonzorgcentrum De Molenhof 
− in Nieuwe Pekela: woonzorgcentrum Clockstede 
− in Bellingwolde: verpleegcentrum Akkerheem 

 
Verpleeghuis en expertisefuncties 
Voor cliënten die meer complexe zorg nodig hebben, biedt Oosterlengte verpleeghuiszorg. Deze zorg 
kan gegeven worden in een verpleeghuis of verpleegafdeling maar ook thuis. Verpleeghuiszorg kan 
zich richten op cliënten met lichamelijke problemen en beperkingen of op psychogeriatrische zorg. 
Verpleeghuis Old Wolde in Winschoten is het expertise- en kenniscentrum voor de verpleeghuiszorg.  
Het Diagnostisch Onderzoek Centrum (DOC) is in Old Wolde gesitueerd. Het stellen van de diagnose 
dementie is vaak moeilijk en dient zorgvuldig en professioneel te gebeuren. Het DOC kan dat binnen 
één dag verzorgen, waarna door het onderzoeksteam een behandeladvies kan worden gegeven.  
 
Kleinschalige verpleegcentra  
In de kleinschalige verpleegcentra in de regio ligt de nadruk op verpleeghuiszorg in een kleinschalige 
setting. De groepsgrootte is maximaal 8 bewoners. Het wonen net als thuis wordt in gezamenlijkheid 
met professionals en vrijwilligers zoveel mogelijk nagestreefd. Zo wordt er bijvoorbeeld per groep 
gezamenlijk met de bewoners dagelijks eten gekookt. 
 
Revalidatie 
In Old Wolde bevindt zich het revalidatiecentrum. Hier wordt geriatrische revalidatiezorg verleend na 
bijvoorbeeld een val, een beroerte of een heupoperatie. Er is een maximale capaciteit van 40 
plaatsen. Tevens is in het revalidatiecentrum een hydrotherapiebad opgenomen.  
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Wonen en zorg 
Oosterlengte heeft zes woonzorgcentra voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In de 
nabijheid van deze centra staatmeestal ook een groot aantal aanleunwoningen. De woonzorgcentra 
bieden allerlei (zorg-)activiteiten aan de bewoners van het huis die ook toegankelijk zijn voor de 
bewoners van de aanleunwoningen. Ook kunnen bewoners uit de wijk of regio gebruik maken van de 
diverse voorzieningen. 
Sinds 2015 biedt Oosterlengte in samenwerking met Woonzorg Nederland een gezamenlijk 
arrangement van ‘verzorgd wonen’ aan.  

 
Dagbesteding 
Oosterlengte biedt in de meeste locaties dagbesteding aan in combinatie met de huiskamergroepen. 
Daarnaast hebben de locaties De Renselheerdt en De Wold-Rank een dagopvangfunctie met 
separate groepen. De dagopvang biedt dagstructuur aan ouderen en heeft daarnaast ook de functie 
van respijtzorg ter ontlasting van de mantelzorg. 
 
Mantelzorgondersteuning 
Mantelzorgers zorgen uit liefde of persoonlijke betrokkenheid voor naasten of anderen uit hun directe 
omgeving. Voor hen biedt Oosterlengte ook in de thuiszorg de mogelijkheid van ‘respijtzorg’. 
Oosterlengte neemt dan tijdelijk de zorg over. Hierdoor krijgt de mantelzorger de gelegenheid om 
nieuwe energie op te doen, waardoor hij of zij de zorg langer vol kan houden. 
 
Thuiszorg 
 
Oosterlengte verleent met integrale thuiszorgteams thuiszorg in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde 
en Pekela. Dit gebeurt op basis van contracten die met de zorgverzekeraars en de gemeenten worden 
afgesloten. Thuiszorg Oosterlengte biedt verschillende vormen van thuiszorg, afgestemd op de vraag 
van de cliënt en variërend van enkele tot meerdere uren per week. 
 
Verreweg het grootste deel van de thuiszorg bestaat uit huishoudelijke hulp, lichamelijke verzorging 
en verpleging. Het MTH-team biedt het specialisme van medisch-technische handelingen in de 
verpleging. Daarnaast biedt Oosterlengte begeleiding aan individuele cliënten en gezinnen: 
thuisbegeleiding en video hometraining. Thuisbegeleiding is een combinatie van persoonlijke en 
huishoudelijke begeleiding. Oosterlengte biedt deze extra ondersteuning tijdelijk, met het doel om de 
cliënt te helpen de controle over het dagelijkse leven terug te winnen.  
 
Wanneer het niet (meer) mogelijk is om de laatste levensfase thuis door te brengen en het ziekenhuis 
niet de gewenste rust en aandacht kan geven, kan palliatieve zorg een uitkomst brengen. 
Oosterlengte biedt deze zorg op de diverse locaties aan, maar ook thuis. 
 
Maaltijdservice en overige diensten 
Oosterlengte biedt verschillende diensten. De Maaltijdservice, met thuismaaltijden en mogelijkheid van 
catering in de provincies Groningen en Drenthe is daarvan de belangrijkste. 
Verder biedt Oosterlengte: 

− een hulpoproepsysteem voor iedereen die zich niet veilig voelt of zo lang mogelijk zelfstandig 
wil blijven; 

− hulpmiddelen via de Oosterlengtewinkel in Winschoten. Denk aan scootmobielen, rollators, 
douche en toilet hulpmiddelen, sta-op-stoelen, rolstoelen enzovoort; 

− gratis ledenservice voor de inwoners van de gemeente Oldambt, Bellingwedde en Pekela. 
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            Organogram  
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Kerngegevens 
Kernactiviteiten en nadere typering  
Naast de hierna genoemde activiteiten in het kader van de WLZ levert Oosterlengte ook diensten 
op het gebied van Hulpoproepsystemen en Maaltijdvoorziening aan particulieren. De omzet die 
met deze diensten wordt gegenereerd is ca. 5,3% (2014  5,2%) van de totale opbrengsten van 
Oosterlengte. 

Een deel van de zorg wordt geleverd onder financiering van het Persoonsgebonden budget 
(PGB). Het betreft zorg verleend in de Thuiszorg, totaal is dit 0,09% (2014  0,11%) van de totale 
bedrijfsopbrengsten van Oosterlengte. 

 

WLZ-functies geleverd door Oosterlengte 

Functie Ja/Nee 
Persoonlijke verzorging Ja 
Verpleging Ja 
Ondersteunende begeleiding Ja 
Activerende begeleiding Ja 
Behandeling Ja 
Verblijf op grond van de WLZ Ja 
 

Doelgroepen cliënten WLZ-zorg 

Doelgroep Ja/Nee 
Somatische aandoening of beperking Ja 
Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja 
 

WMO-functies geleverd door Oosterlengte 

Functie Ja/Nee 
Huishoudelijke verzorging Ja 
 

Kerngegevens 
 
Kerngegevens 2015 Aantal/bedrag 
Cliënten  
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 620
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 53
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 
verslagjaar 

1.768

Aantal aansluitingen hulpoproepsysteem per einde verslagjaar 758
Capaciteit 
Aantal beschikbare plaatsen met WLZ-verblijf per einde verslagjaar 680

Productie 
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar (incl. KDO) 129.285
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 93.967
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 14.061
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar WLZ  (exclusief 
dagactiviteiten) 

270.375

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Wmo 201.001
Personeel 
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.974
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 826,40
Ziekteverzuimpercentage 2015 7,0%
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Bedrijfsopbrengsten 
Totaal bedrijfsopbrengsten 64.996.359
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 39.967.965
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 25.028.394
 
NB: Het aantal intramurale cliënten (alsmede capaciteit) is inclusief scheiden wonen/zorg en DBC. 
 
Samenwerking 
  
Inkoop 
Oosterlengte werkt samen met diverse zorgaanbieders in de provincie Groningen. De ZAG (Zorg 
Aanbieders Groningen) richt zich op gezamenlijke inkoop om daarmee schaalvoordeel te halen. 
 
Wonen en zorg gescheiden  
Samen met Woonzorg Nederland biedt Oosterlengte aan individuele cliënten een arrangement van 
wonen en zorg als aparte onderdelen in één pakket. 
 
Zorgkantoor Groningen 
Oosterlengte maakt afspraken met het Zorgkantoor Groningen over productie en capaciteitsplanning. 
Dit betreft de zorg die onder de WLZ valt. 
 
Gemeenten 
De gemeenten zijn netwerkpartners waar het gaat om regionale ontwikkelingen en uitdagingen als 
krimp, ontgroening en ICT-infrastructuur. De gemeenten zijn bovendien opdrachtgever voor alle zorg 
die onder de WMO valt. 
 
Woningcorporaties 
Oosterlengte huurt een deel van haar gebouwen van woningcorporaties en verleent zorg in 
appartementen of aanleunwoningen van de woningcorporaties in haar werkgebied. Oosterlengte werkt 
daarom nauw samen met de betrokken woningcorporaties. 
 
Netwerken 
De netwerken waar Oosterlengte deel van uitmaakt  zijn het Palliatief Netwerk en de Dementieketen. 
Daarnaast participeren wij in het UNO, het Universitair Netwerk Ouderengeneeskunde van het UMCG. 
 
Andere samenwerkingspartners 
Oosterlengte werkt samen met andere zorgaanbieders en welzijnsstichtingen in gezamenlijke 
projecten of activiteiten. Oosterlengte is lid van de coöperatie ZorgnaZorg voor een zorgvuldige en 
vlotte transfer van ziekenhuiscliënten naar intramurale voorzieningen. In gezamenlijkheid met het 
bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen participeert Oosterlengte in de stichting Compagnons 
van Zuid- en Oost-Groningen om de regio positief onder de aandacht te brengen.  
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1.2 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
 
 
Bestuur 
Oosterlengte volgt de Zorgbrede Governancecode die richtlijnen geeft voor bestuur, toezicht en 
medezeggenschap van zorgorganisaties. 
Oosterlengte is een stichting die wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur-
bestuurder stemt voor de bedrijfsvoering af met de leden van het managementteam. De leden van het 
managementteam zijn de manager intramuraal en expertise, de manager thuiszorg en beheer en de 
concerncontroller. Principe-besluiten van de directeur-bestuurder worden qua medezeggenschap 
overlegd met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Statutair is vastgelegd welke 
bestuursbesluiten goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. 
 
 
Mw. H. Sanders 
MBA MFC 
 
 
 
 

 
Directeur-bestuurder 

 
− lid Raad van Toezicht Cultuurhuis De Klinker 

Winschoten  
− lid Raad van Commissarissen Rabobank Zuid 

en Oost Groningen  
− lid Bestuur Coöperatie Zorg na Zorg Groningen 
− lid Bestuur Compagnons van Zuid en Oost 

Groningen 
− penningmeester Bestuur Stichting Oldambt 

Verbindt  
 

 
 
  
Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken 
en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. De directeur-bestuurder informeert de RvT 
volgens een informatieprotocol dat er op gericht is de RvT optimaal in staat te stellen toezicht te 
houden en verantwoording af te leggen. De RvT bespreekt onder meer de begroting, het jaarverslag 
en de belangrijkste managementrapportages en kwaliteitsonderzoeken. Verder legt de RvT jaarlijks 
een werkbezoek af bij een van de onderdelen van Oosterlengte en is er een jaarlijkse beleidsmiddag 
samen met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het management van Oosterlengte. 
De RvT wordt uiteraard ook geïnformeerd over incidentele onderwerpen als (ernstige) klachten, 
calamiteiten, inspectierapporten en certificeringen. 
Het informatieprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast en aangevuld. 
 
Leden van de Raad van Toezicht 
De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het lidmaatschap kan in 
principe maximaal eenmaal worden verlengd. 
De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar 
verantwoordelijkheid: 

− het zorgdragen voor een goed functionerende directeur-bestuurder; 
− het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht; 
− het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder; 
− het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene 

gang van zaken in de instelling; 
− het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder. 

  
De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 
Gezondheidszorg. 
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Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft vijf leden: 

− Mw. mr. E.M. Dost, voorzitter 
− Mw. drs. M. Roeters, kwaliteitszetel medezeggenschap medewerkers 
− Dhr. drs. H. Drenth RA MGA, lid aandachtsgebied financiën 
− Mw. A.H.M. Russchen, lid kwaliteitszetel medezeggenschap cliënten 
- Dhr. drs. H. Hollenbeek Brouwer, lid aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid 

 
Achtergrond en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 

 

Mw. mr. E.M. Dost 
 
Benoemd per 1 
januari 2008 (lid); 
per 1 januari 2013 
benoemd tot 
voorzitter 

Directeur-bestuurder 
woning-corporatie 
Actium 

− lid Algemeen Bestuur AEDES  
− lid Bestuur Stichting Farkas  
− voorzitter klachtencommissie medewerkers 

Leveste Care en Cure  

Dhr. drs. J. 
Hollenbeek Brouwer 
 
Benoemd per 1 
januari 2013; 
per 1 januari 2015 
benoemd tot 
vicevoorzitter 

Bestuursadviseur en 
toezichthouder 

− voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Noordermaat  

− voorzitter Raad van Toezicht Centrale 
Huisartsendienst Drenthe  

− lid Raad van Commissarissen Sport 
Drenthe  

− bestuurslid Stichting Vrienden van Interzorg  

Mw. A.H.M. 
Russchen 
 
Benoemd per 1 
januari 2008 
 

Senior adviseur LTP 
Drachten 
 

− lid Provinciale Stuurgroep Project Aanpak 
Ouderenmishandeling                                     

Mw. drs. M. Roeters 
 
Benoemd per 1 
januari 2015 
 

Senior manager 
adviespraktijk KPMG 

       geen nevenfuncties 

Dhr. drs. H. Drenth 
RA MGA 
 
Benoemd per 1 
januari 2015 

Directeur vestiging 
Assen Verstegen 
accountants en 
adviseurs 

− lid Raad van Commissarissen Werkpro 
Groningen  

− lid Raad van Commissarissen 
(huurderscommissaris) Mooiland Ede  

− lid Raad van Toezicht Progez Zwolle  
− lid Raad van Toezicht Theater & Bioscoop 

De Nieuwe Kolk Assen  
− lid Raad van Advies Netwerk Cliëntenraden 

Zorginstellingen  
− lid bestuur Stichting Praten over 

Gezondheid Nederland  
− diverse onderwijstaken RU Groningen en 

Hanzehogeschool Groningen  
− toezichthouder praktijkopleidingen 

Nederlandse Beroepsorganisatie voor 
Accountants  
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Verslag van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het bestuur van Oosterlengte. Dit doet hij vanuit de visie dat 
Oosterlengte een maatschappelijke onderneming is met als hoofddoel het professioneel bieden van 
zorg en werkgeverschap. Hierbij staat de ouder wordende cliënt centraal en wordt de bedrijfsvoering 
zo effectief en doelmatig mogelijk verricht. De zorgverlening voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen en 
de besteding van financiële middelen vindt uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling 
van de organisatie. 
De Raad van Toezicht handelt binnen de kaders van de Zorgbrede Governancecode. Het commitment 
is statutair vastgelegd. Bij afwijking van de Zorgbrede Governancecode wordt beargumenteerd 
verantwoord waarom hier voor is gekozen (‘pas toe of leg uit’). 
 
Pas toe of leg uit 
In het verslagjaar is afgeweken van artikel 4.2.7. van de Zorgbrede Governancecode. In dit artikel 
staat dat een lid van de RvT maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in 
de Raad van Toezicht. Op basis van het rooster van aftreden is geconstateerd dat met het bestaande 
schema een te snelle wisseling in de raad zou plaatsvinden. Dit werd ongewenst geacht vanwege 
overwegingen van continuïteit en de vereiste inwerkperiode. Er is daarom voor gekozen om dit 
patroon te doorbreken en een verlenging van twee jaar toe te passen voor de voorzitter en voor het lid 
voor de kwaliteitszetel medezeggenschap. De Centrale Cliëntenraad, die het recht heeft om een lid 
voor de zetel cliëntenmedezeggenschap voor te dragen, heeft een positief advies afgegeven.  
 
Uitkomsten jaarlijkse zelfevaluatie 
De RvT heeft medio 2015 met ondersteuning van een externe begeleider een zelfevaluatie-
bijeenkomst gehouden. Hierin is gesproken over de samenstelling van de raad, de beschikbaarheid 
en de inzet, het functioneren van de raad als collectief, de formele legitimatie, het functioneren, de 
kennis en competenties van de voorzitter en de leden, de relatie van de raad met de bestuurder, de 
Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad, het werken met commissies en de eisen en 
verwachtingen van de interne en externe stakeholders. De uitkomsten van de evaluatie waren als 
geheel positief te noemen. 
Als belangrijkste punten voor doorontwikkeling zijn vastgesteld: 

- een hernieuwde check uitvoeren van de statuten en reglementen op de Zorgbrede 
Governance Code; 

- een meer uitgebreide verantwoording van de Raad van Toezicht in de jaardocumenten 
opnemen;  

- de opleidingsbehoefte van de raad aan het begin van het verslagjaar als jaarlijks vast 
agendapunt agenderen op basis van een te houden inventarisatie; 

- bij toekomstige vacatures de gevraagde expertise inzake zorginkoop bij Zorgverzekeraars en 
technische innovatie expliciet benoemen. 

 
Scholing 
Ten behoeve van het bijhouden van de deskundigheid en het inzicht in actuele ontwikkelingen op het 
gebied van de toezichtfunctie zijn de leden lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 
Zorg en welzijn. In 2015 is een aantal bijeenkomsten van de NTVZ door de leden bezocht. 
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Besluiten Raad van Toezicht 
 

- Goedkeuring begroting en jaarplan 2015 
De begroting 2015 is door de raad goedgekeurd. Het begrotingsjaar 2015 werd gekenschetst doordat 
in dit jaar veel van de overheidsmaatregelen inzake stelsel- en financieringswijziging van kracht 
werden. De begroting sloot met een voordelig resultaat van € 632.000,-, inclusief een 
bezuinigingsplan ter hoogte van structureel 1,5 miljoen euro op overheadkosten en indirecte functies. 
 

- Goedkeuring treasuryjaarplan 2015 
In het kader van het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie kent Oosterlengte 
sinds 2012 een treasurystatuut, met een jaarlijks treasuryplan. Het treasuryplan 2015 is goedgekeurd 
door de raad. Het jaar 2015 stond in het teken van het in beeld brengen van de impact van de 
landelijke beleidswijzigingen op de financiële bedrijfsvoering, het monitoren van de effecten van het 
scheiden van wonen en zorg, de effecten van de afbouw van de budgetgarantie voor de kapitaallasten 
en de overheveling van zorg van de AWBZ naar de Wmo. 
Op basis van de liquiditeitsprognose in samenhang met de kredietfaciliteiten waarover Oosterlengte 
beschikt, werden in 2015 geen liquiditeitsproblemen verwacht en deze problemen hebben zich ook 
niet voorgedaan. 
 

- Goedkeuring jaardocument 2014 
Het jaardocument 2014 is door de raad goedgekeurd. Het boekjaar 2014 gaf een positief resultaat te 
zien van ca. 1 miljoen euro. Hiervan is 840.000 euro toegevoegd aan de voorziening transitie 
langdurige zorg, om de gevolgen te kunnen opvangen van verwachte bezuinigingen wegens stelsel- 
en financieringswijzigingen. 
 

- Introductie twee nieuwe leden 
Per 1 januari 2015 zijn twee nieuwe RvT-leden toegetreden, mevr. Roeters en dhr. Drenth.  
Mevr. Roeters is op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd op de kwaliteitszetel 
medezeggenschap medewerkers. De heer Drenth is benoemd op de financiële portefeuille. De nieuwe 
leden hebben in samen met de directeur-bestuurder in het kader van de introductie onder meer een 
bezoek gebracht aan de locaties De Wold-Rank en De Renselheerdt in Winschoten. Daarnaast zijn zij 
voorgelicht over de planning en controlcylcus, de vastgoedfinanciering en de bouwtrajecten in het 
kader van het Masterplan Huisvesting. 
 

- Bezoldiging RvT-leden en directeur-bestuurder 
In de Wet Normering Topinkomens zijn nieuwe bezoldigingsnormen opgenomen voor de 
vergoedingen van de voorzitter en de leden van de RvT, te weten maximaal 15 respectievelijk 10 
procent van de bezoldiging van de bestuurder. De raad heeft besloten de maximumpercentages niet 
te hanteren en met ingang van 1 juli 2015 over te gaan naar een norm van 10 respectievelijk 6,6 
procent van de bezoldiging van de directeur-bestuurder. 
De weging van de functie van de directeur-bestuurder is bepaald op klasse H van de NVZD-
bezoldigingsregeling. De feitelijke bezoldiging van de directeur-bestuurder voldoet aan de normering 
van de WNT. 
  

- Goedkeuring benoeming nieuwe accountant  
Oosterlengte heeft afscheid genomen van het accountantskantoor Deloitte dat gedurende lange tijd en 
tot tevredenheid aan de organisatie was verbonden. Er is besloten tot een wisseling van de wacht uit 
het oogpunt van governance. Na een selectieronde viel de keuze op het accountantskantoor EY.  
 
Vergaderingen en bijeenkomsten 
De RvT heeft in het verslagjaar 2015  zes keer vergaderd, waarvan een maal zonder de directeur-
bestuurder. Op basis van het vastgelegde informatieprotocol zijn de reguliere rapportages besproken. 
Het risicomanagement maakt onderdeel uit van de kwartaalrapportages aan de RvT.  
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Naast de eerdergenoemde besluiten is gesproken over de voortgang van de uitvoering van het 
Masterplan Huisvesting, de inkooptrajecten WMO, WLZ en Zorgverzekeringswet en de ontwikkelingen 
in scheiden van wonen en zorg. Er heeft een werkbezoek plaatsgevonden op de locatie Verpleeghuis 
en Expertisecentrum Old Wolde in Winschoten. De Raad van Toezicht was eveneens aanwezig bij het 
bezoek van H.M. Koningin Maxima ter gelegenheid van de opening van verpleegcentrum ’t Hamrik in 
Nieuwolda. 
De financiële auditcommissie (bestaande uit mevr. Roeters en dhr. Drenth) heeft drie keer vergaderd 
(bespreking begroting, jaarrekening en de financiële rapportages). Eén van deze bijeenkomsten werd 
bijgewoond door de accountant. 
De RvT-auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid (bestaande uit mevr. Russchen en dhr. Hollenbeek 
Brouwer) is tweemaal bijeen geweest en heeft verdiepende gesprekken gevoerd over de BOPZ, de 
resultaatsverslagen behorende bij de Inspectiebezoeken en zorgveiligheid. De remuneratiecommissie, 
bestaande uit de voorzitter mevr. Dost en telkens een wisselend lid (in 2015 de heer Hollenbeek 
Brouwer) heeft namens de RvT het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder 
gehouden. Daarnaast hebben periodiek bilaterale overleggen plaatsgevonden tussen de voorzitter 
van de raad en de directeur-bestuurder. 
Aan het conform de statuten vastgestelde bezoek aan de medezeggenschap is invulling gegeven door 
deelname aan de interactieve beleidsmiddag met alle leden van de OR en de Centrale Cliëntenraad, 
het managementteam en de hoofden en staffunctionarissen van Oosterlengte. 
 
Medezeggenschap van cliënten 
De cliënten zijn vertegenwoordigd conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Er zijn 
lokale Cliëntenraden voor de verschillende locaties en voor de Thuiszorg en er is een Centrale 
Cliëntenraad die door de lokale Cliëntenraden is ingesteld. Zowel de lokale Cliëntenraden als de 
Centrale Cliëntenraad hebben een onafhankelijke voorzitter. De Cliëntenraad heeft eveneens het 
recht tot het op voordracht benoemen van een lid van de RvT en een lid van de Klachtencommissie 
Cliënten. 
Oosterlengte stelt de Cliëntenraden in staat om de belangen van de cliënt te behartigen door onder 
meer het verschaffen van voldoende middelen en informatie over het gevoerde beleid. De 
Cliëntenraden van Oosterlengte zijn aangesloten bij het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NZC). 
 
Lokale Cliëntenraden 
De lokale Cliëntenraden bestaan uit cliënten van Oosterlengte in het verzorgingsgebied of van een 
specifieke locatie dan wel hun vertegenwoordigers. 
 
De lokale Cliëntenraden: 

− hebben het recht op informatie, te geven door of namens Oosterlengte, over de totale 
gang van zaken binnen de organisatie en in het bijzonder op de locaties; 

− hebben het recht om, gevraagd dan wel ongevraagd, advies uit te brengen over 
zaken die (rechtstreeks) met de zorg aan de cliënt te maken hebben. Dit kan ook een 
zogeheten verzwaard advies betreffen. De leiding zal in alle gevallen ernstig rekening 
moeten houden met het advies van de Cliëntenraad. 
 

De lokale Cliëntenraden behartigen de belangen van de cliënt in diens relatie met Oosterlengte en 
zien toe op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Zij bespreken de dingen die de cliënten in de 
dagelijkse gang van zaken rondom de zorg aan het hart gaan, om deze vervolgens aan de leiding 
voor te leggen en waar nodig en mogelijk te komen tot een andere aanpak. De Cliëntenraden vormen 
daarnaast een luisterend oor voor de cliënten en zij informeren en beantwoorden vragen van cliënten 
op het brede terrein van de zorg of helpen bij het vinden van een antwoord. Zij spelen zaken die 
Oosterlengte meer in het algemeen betreffen door aan de Centrale Cliëntenraad. 
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De Centrale Cliëntenraad 
De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van de 
verschillende zorginstellingen die onder Oosterlengte vallen. Hij is een aanvulling op de lokale 
Cliëntenraden. De leden van de centrale cliëntenraad worden gekozen door en uit de lokale 
Cliëntenraden. 
De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale Cliëntenraden. 
 
 
Verslag van de Centrale Cliëntenraad 
De Centrale Cliëntenraad (CCR) is in 2015 door de directie steeds uitgebreid geïnformeerd over de 
gevolgen van de transitie in de zorg. De CCR is van mening dat hij daardoor in de gelegenheid wordt 
gesteld om het cliëntenbelang optimaal te behartigen en voldoende mogelijkheden heeft om mee te 
denken en te adviseren. De Cliëntenraden van de huizen en van thuiszorg en de CCR zijn er content 
mee dat het binnen Oosterlengte nog steeds lukt de directe zorgverlening zoveel mogelijk te sparen. 
 
De CCR bespreekt eens in de zes weken de informatie die de directie aanlevert. Dan gaat het om de 
ontwikkeling van de productie, de financiële situatie, het ziekteverzuim, klachten en medische 
incidenten, de begroting en het jaarplan. Advisering vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. 
Naast de vaste beleidsonderwerpen besprak de CCR in 2015 onder meer de volgende zaken met de 
directie en gaf waar nodig een advies: 

• Evaluatie van BHV-oefeningen. Er is onder meer gebleken dat het gebruik van 
communicatiemiddelen een aandachtspunt blijft. De CCR heeft geadviseerd dit alsnog in het 
opleidingsplan een plek te geven om dit te verbeteren. 

• Gezien het streven dat ouderen langer thuis moeten worden verzorgd en het risico dat dit 
meebrengt op het gebied van veiligheid, is de colleges van B&W van de gemeenten in het 
werkgebied van Oosterlengte gewezen op de noodzaak hier beleid op te maken. Er was 
reden tot zorg aangezien de Veiligheidsregio Groningen en de gemeenten naar elkaar lijken te 
wijzen als verantwoordelijke partij. De CCR en de Cliëntenraad Thuiszorg hebben hierover 
een brief aan de colleges van B&W gestuurd. 

• Vrijwilligersbeleid. Gezien de toenemende zorgzwaarte en de gevolgen hiervan voor 
vrijwilligers heeft de CCR geadviseerd hen de mogelijkheden van het volgen cursussen en 
workshops aan te reiken en dit aanbod op te nemen in het opleidingsjaarplan. Dit ziet de CCR 
ook als een prikkel voor de vrijwillige inzet. 

 
In 2015 hield de CCR een bijeenkomst met alle Cliëntenraden rond het thema ‘Veilig Thuis’. 
De CCR neemt deel aan een ontwikkeltraject rond de toekomst van de intramurale ouderenzorg van 
Menzis in samenwerking met Groningse zorgaanbieders. 
De CCR is lid van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg en als zodanig betrokken bij de ontwikkeling 
van landelijke kwaliteitsindicatoren voor de langdurige zorg.  
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Klachten 
 
Klachtenregeling Oosterlengte 
De Klachtenregeling Cliënten van Oosterlengte is bedoeld voor cliënten van Oosterlengte die wensen 
of klachten hebben over de zorgverlening, bejegening of dienstverlening. Oosterlengte beschikt in dit 
kader over diverse cliëntvertrouwenspersonen, een klachtenfunctionaris en een Klachtencommissie 
Cliënten. 
De cliëntvertrouwenspersonen zijn personen bij wie cliënten terecht kunnen voor advies en steun als 
zij een klacht of wens hebben. De cliëntvertrouwenspersoon adviseert cliënten en staat hen zo nodig 
terzijde. 
De klachtenfunctionaris overlegt na ontvangst van een melding met de cliënt of diens vertegen-
woordiger over de behandeling van de melding. 
 
Klachtencommissie Cliënten 
Cliënten kunnen schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie Cliënten. Deze commissie 
zal eerst een bemiddelingspoging doen, als dat tenminste nog niet gebeurd is. Als bemiddeling geen 
oplossing oplevert, zal de commissie een beslissing nemen en de cliënt, de directie en de betrokken 
medewerkers hiervan in kennis stellen. 
De Klachtencommissie Cliënten behandelt ook klachten in het kader van de Wet Bijzonder opneming 
psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Voor Oosterlengte betreft dat cliënten met dementie.  
 
De leden en vervangende leden van de Klachtencommissie Cliënten zijn onafhankelijk, onpartijdig en 
hebben een geheimhoudingsplicht. 
 
Medezeggenschap van medewerkers 
Medewerkers hebben conform de Wet op de Ondernemingsraden medezeggenschap via een 
Ondernemingsraad (OR). De OR overlegt met de directeur-bestuurder en met de managers. De OR 
heeft het recht tot het op voordracht benoemen van een lid van de Raad van Toezicht. 
 
Verslag van de Ondernemingsraad 
De OR komt iedere maandagmiddag bijeen. Eens per zes weken heeft de OR een 
Overlegvergadering (OV) met de directeur-bestuurder en voorafgaand aan dit overleg vindt er eens 
per 3 weken een agenda-overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de OR en de directeur-
bestuurder. Beide partijen blijven op deze manier optimaal geïnformeerd over zaken die aan de orde 
zijn of op korte termijn aan de orde gesteld zullen worden. De directie licht eventuele advies- en 
instemmingsaanvragen tijdens een OV toe aan de OR. Ook worden voorgenomen besluiten tijdens dit 
overleg aan de orde gesteld, zodat de OR zich hierop kan beraden en in de mogelijkheid wordt 
gesteld om tot een goed overwogen advies of besluit te komen. 
Drie weken na de OV vindt er een regulier overleg plaats. De verslagen van de OV-overleggen en van 
de reguliere OR-overleggen worden gepubliceerd op Mijn Oosterlengte zodat ook de achterban goed 
geïnformeerd blijft.  
De OR heeft de beschikking over een eigen werkruimte en maakt gebruik van ondersteuning door een 
ambtelijk secretaris.  
 
De belangrijkste agendapunten in 2015 waren: 
- de begroting; 
- risicoinventarisatie en -evaluatie van de verschillende organisatieonderdelen; 
- integrale rapportages; 
- het opleidingsjaarplan; 
- het jaardocument. 
 
Verder bereidde de OR in de laatste maanden van 2015 de verkiezingen van het voorjaar van 2016 
voor. 
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2    Beleid, resultaten en bedrijfvoering 
2.1 Strategisch beleid 
 
Missie en visie 
Oosterlengte biedt professionele ketenzorg en is een zorgzame en aantrekkelijke werkgever. Daartoe 
investeert Oosterlengte in duurzaam personeels- en organisatiebeleid. De bedrijfsvoering is effectief 
en efficiënt. Innovaties in processen, producten en systemen voeren we door in samenwerking met 
andere marktpartijen. 
Het strategisch beleid van Oosterlengte dat voortvloeit uit deze missie en visie richt zich op drie 
gebieden: cliënten, medewerkers en organisatie. 
 
 
Cliënten 
Oosterlengte biedt cliënten een totaalpakket aan zorg binnen een fijnmazige zorginfrastructuur. 
Oosterlengte heeft een positief imago en is flexibel en klantgericht. Anderzijds zijn verwijzers soms 
nog niet voldoende op de hoogte van het aanbod van Oosterlengte. Hier zijn kansen om op digitale 
wijze de toegang tot Oosterlengte en haar zorg- en dienstverlening te verbeteren. 
Het beleid van de rijksoverheid betekent voor Oosterlengte een veranderende cliëntenstroom. 
Oosterlengte ziet daarin kansen om haar marktpositie in Oost-Groningen te verbeteren. Ook hiervoor 
is profileren van het aanbod en de expertise van Oosterlengte voor verschillende doelgroepen 
belangrijk. De zorgvraag van cliënten wordt complexer. Daar moeten de medewerkers en de 
organisatie op worden toegerust. In de thuiszorg is sprake van toenemende concurrentie. 
 
Oosterlengte zet in op vraaggestuurde professionele ketenzorg voor haar cliënten. Daartoe worden 
bestaande en potentiële doelgroepen in het cliëntenbestand onderscheiden. Per doelgroep brengt 
Oosterlengte de behoeften in kaart en laat het zorgaanbod daar maximaal op aansluiten. Oosterlengte 
onderzoekt de ontwikkelingen in dialoog met interne en externe ketenpartners en stakeholders. 
Daarnaast kijkt Oosterlengte naar de mogelijkheden om het huidige aanbod op een rendabele manier 
uit te breiden naar nieuwe doelgroepen in het kernwerkgebied. 
Oosterlengte maakt duidelijk welk zorgaanbod en welke expertise zij voor de verschillende 
doelgroepen te bieden heeft. Verwijzers brengt Oosterlengte, zowel digitaal als met brochures op de 
hoogte van haar aanbod en expertise. 
Oosterlengte stelt verder vast wat zij verstaat onder kwaliteit van zorg en communiceert actief wat 
cliënten hierin kunnen verwachten 
 
Innoveren door samenwerken 
Oosterlengte investeert in samenwerking met verwijzers en ketenpartners door relatiebeheer. De 
behoeften van de cliënt en het onderzoek daarnaar zijn hierbij het gezamenlijke vertrekpunt. Samen 
met de ketenpartners en stakeholders anticipeert Oosterlengte op de demografische ontwikkelingen in 
de regio.  
 
 
Medewerkers 
Oosterlengte is in de regio Oost-Groningen een grote en aantrekkelijke werkgever. De medewerkers 
zijn goed opgeleid, betrokken en loyaal. Krimp en ontgroening leiden tot spanning op de regionale 
arbeidsmarkt.  
 
Oosterlengte houdt de arbeidsmarktontwikkelingen in de regio, met name de effecten van krimp op de 
instroom van medewerkers en concurrentie van andere partijen, goed in de gaten.  
Aandacht voor het versterken en up to date brengen van zorgopleidingen helpt om medewerkers toe 
te rusten op de toenemend complexe zorgvraag van cliënten. Daarnaast zet Oosterlengte in op 
interne scholing en een optimaal intern loopbaanbeleid. 
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Tegelijkertijd wil Oosterlengte medewerkers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid om te 
investeren in hun professionele ontwikkeling. 
 
Oosterlengte streeft ernaar een zorgzame en aantrekkelijke werkgever te zijn. Dat doet zij onder meer 
door medewerkers voorafgaand en gedurende veranderingen in de organisatie hierbij te betrekken. 
Digitale communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. 
Leidinggevenden worden aangespoord om binnen de geldende kaders te handelen als 
vertegenwoordiger van een zorgzame en aantrekkelijke werkgever. Ook het 
medewerkertevredenheidsonderzoek is een belangrijk instrument voor Oosterlengte. De organisatie 
neemt de resultaten serieus en handelt zo goed mogelijk naar de resultaten van het onderzoek. 
Het terugdringen van het ziekteverzuim is een aandachtspunt en de organisatie zoekt voortdurend 
nieuwe wegen om dit te bereiken. Oosterlengte streeft ernaar om het ziekteverzuim op of onder het 
landelijk gemiddelde te krijgen. 
Samenwerken, zowel intern als extern, ziet Oosterlengte als een belangrijke competentie van haar 
medewerkers. 
 
 
Organisatie 
Oosterlengte is marktleider in haar kernwerkgebied en boekte over de afgelopen jaren steeds een 
positief bedrijfsresultaat. Een deel van dit succes kan worden verklaard doordat Oosterlengte een 
platte organisatie heeft en veel aandacht geeft aan de automatisering van bedrijfsprocessen. 
 
Het beleid van de rijksoverheid noopt de organisatie tot bezuinigingen. Oosterlengte loopt meer 
financiële risico’s door veranderingen in wet- en regelgeving. Oosterlengte moet structureel innoveren 
om bedrijfsvoering effectiever en efficiënter te maken. Ook samenwerken met andere zorgaanbieders 
en andere regionale partners en het ontwikkelen van een nieuw en innovatief zorgaanbod kan hierin 
een positieve rol spelen. Eveneens positief is het feit dat Oosterlengte een stevig regionaal bestuurlijk 
netwerk heeft als het gaat om krimp en andere relevante regionale ontwikkelingen.  
 
Ten aanzien van de huisvesting is een Masterplan Huisvesting opgesteld en dit plan is in een 
vergaande fase van uitvoering. Een solide basis hierbij is een bovengemiddelde solvabiliteit. Het 
masterplan bevat met name de realisatie van kleinschalige verpleegcentra in regio en wijk en 
daarnaast de bundeling van expertisefuncties in de nieuwbouw van het specialistische verpleeghuis 
Old Wolde. 
 
De organisatie werkt voortdurend aan het verbeteren van de interne processen en verminderen van 
de administratieve lasten. De dienstverlening wordt verbeterd door in te zetten op kwaliteitszorg en 
door te werken volgens serviceafspraken. Het projectmatig werken wordt versterkt. Oosterlengte is 
ISO Healthcare gecertificeerd. 
 
Oosterlengte zet voortdurend ICT in om de bedrijfsvoering beter, effectiever en efficiënter te maken, 
zodat meer tijd aan de cliënt ten goede komt. Oosterlengte werkt samen met het maatschappelijk veld 
in de regio om de ICT- infrastructuur (glasvezel) in Oost-Groningen te verbeteren. 
 
 
Kwaliteit en veiligheid 
Oosterlengte werkt op verschillende manieren aan kwaliteit en veiligheid: 

- Oosterlengte is gecertificeerd voor het keurmerk ISO Health Care. 
- Oosterlengte werkt op basis van een PDCA-kwaliteitscyclus waarin onder meer klachten, 

medicatieveiligheid en Meldingen Incidenten Cliënten worden gemonitord en leiden tot 
verbeteracties. 

- Oosterlengte houdt interne audits rond aspecten van kwaliteit en veiligheid. 
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- Oosterlengte meet ervaringen van cliënten met de CQ-index, een standaardinstrument voor 
het meten van klantervaringen in de zorg. 

- Oosterlengte werkt aan medewerkertevredenheid met behulp van audits door de 
Arbeidsinspectie die tot verbeteracties leiden. 

- Oosterlengte doorloopt jaarlijks een veiligheidscyclus waarin onder meer brandveiligheid, 
bedrijfshulpverlening en de installaties worden gecontroleerd. 

- Oosterlengte bereidt zich voor op calamiteiten, waarbij continuïteit van zorg een belangrijk 
doel is. 

 
 
Risicobeleid 
Oosterlengte streeft ernaar risico’s die de bedrijfsvoering kunnen bedreigen zo goed mogelijk in kaart 
te brengen en er waar mogelijk door middel van verschillende scenario’s op te anticiperen. In de 
kwartaalrapportage van de directeur-bestuurder is een vaste risicoparagraaf opgenomen. Deze 
managementrapportage gaat naar de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad. In hoofdstuk 5 leest u welke risicovolle ontwikkelingen Oosterlengte op dit 
moment signaleert en hoe de organisatie daar op inspeelt. 
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2.2 Resultaten 
 
 
Intramurale zorg 
Sinds 2014 krijgen cliënten met een geringe zorgvraag (ZZP 1, 2 en 3) geen indicatie voor verblijf 
meer. Huidige bewoners met een geringe zorgvraag mogen in de verzorgingshuizen blijven wonen, 
maar op termijn zal Oosterlengte alleen nog verblijfszorg mogen bieden aan cliënten met een 
Zorgzwaartepakket (ZZP) van 4 of hoger. Dit betekent dat verzorgingshuizen geleidelijk overbodig 
worden. Het Masterplan Huisvesting voorziet in een geleidelijke krimp van de intramurale capaciteit. 
Tot en met het verslagjaar 2015 zijn inmiddels 78 plaatsen ingeleverd.  
 
Innovatieproject Familieparticipatie  
Oosterlengte wil meer gelegenheid geven tot familieparticipatie. Daaraan is in 2015 gewerkt door de 
projectgroep Familieparticipatie. In de pilot-locaties ‘t Vondelhuys/Bloemenhof en De Wold-Rank is 
een vragenlijst voorgelegd aan familieleden (de ‘eerste contactpersoon’) en medewerkers. De lijst ging 
over vier terreinen: Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen. Met name de 
afstemming vraagt volgens de deelnemers om verbetering. De projectgroep bereidde een visie en een 
beleids- en toetsingskader inzake Familieparticipatie voor. 
 
Innovatieproject Bewegingsgerichte zorg 
Bewegingsgerichte zorg heeft tot doel om beweging te integreren in het dagelijks doen en laten van 
de cliënt, zowel bij de lichamelijke verzorging, de huishoudelijke zaken als de overige dagbesteding. 
Een projectgroep Bewegingsgerichte zorg werkte in 2015 het beleidskader ‘Bouwstenen voor 
beweegstimulering’ nader uit. Er is een omgevingsscan ontwikkeld waarmee de inrichting van ruimten 
zoals huiskamers getoetst kan worden op beweegmogelijkheden, zoals zelf koffie schenken. Ook is 
contact gelegd met studenten Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen die 
onderzoek doen naar bewegingsgerichte zorg op de nieuwe afdeling Berkenhof in Old Wolde. 
 
Cliënttevredenheidsonderzoek en audits 
Oosterlengte hanteert de CQ-index om cliënttevredenheid te meten. Dit wordt uitgevoerd door 
onderzoeksbureau ARGO. In 2015 is de huidige CQ-index voor de laatste keer gebruikt aangezien er 
wordt gewerkt aan nieuwe landelijke meetinstrumenten. 
In de vragenlijst voor familie van bewoners van psychogeriatrische afdelingen is in 2015 speciaal 
gevraagd naar het thema mantelzorg/familieparticipatie. Dit geeft een beeld van hoe op alle locaties 
van Oosterlengte over dit thema wordt gedacht. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2016 
doorgesproken met de cliëntenraden en in overleg omgezet in verbeteracties. 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deed in het voorjaar van 2015 een externe audit. 
Oosterlengte maakte naar aanleiding daarvan een verplicht resultatenverslag. Daarin staan 
noodzakelijk geachte verbeteringen nader uitgewerkt. In grote lijnen ging het om verbeteringen op de 
volgende punten: 

− cliëntdossier; 
− deskundigheid en inzet van personeel; 
− medicatieveiligheid; 
− vrijheidsbeperking. 

In het najaar bezocht de IGZ De Tjamme opnieuw met het doel het resultatenverslag te toetsen. De 
rapportage van dit bezoek wordt in 2016 verwacht. 
 
Integraal werken  
In de intramurale zorg, uitgezonderd de revalidatie, ligt de nadruk op wonen en welbevinden. 
Oosterlengte streeft naar wonen zoals thuis, waarbij het dagritme wordt bepaald door de bewoners.  
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Dit vraagt van de medewerkers dat zij ook integraal denken en werken. De functie van 
woonbegeleider staat hierbij centraal. Om hen daarbij adequaat te adviseren en te ondersteunen is de 
nieuwe functie welzijnscoach ontwikkeld. De welzijnscoaches hebben als focus ‘mentaal welbevinden’ 
(een van de domeinen van het zorgleefplan). Het team welzijnscoaches ging in 2015 van start en 
ontwikkelde om te beginnen een methode van werken en een plan van aanpak. 
 
Geriatrische Revalidatie (GRZ) 
In het najaar van 2015 begon Oosterlengte met een pilot rond de opname van cliënten voor de 
geriatrische revalidatie. Cliënten die vanuit het ziekenhuis naar de revalidatieafdeling komen, worden 
eerst gezien in de ‘opnamestraat’. Elke cliënt wordt samen met zijn of haar mantelzorger bij opname 
direct gezien door de arts. Ook de fysiotherapie en ergotherapie zijn meteen bij de opname betrokken. 
In het kader van de samenwerking met de Ommelander Ziekenhuis Groep bezoeken de neurologen 
elke week de revalidatieafdeling om hun patiënten te bezoeken en te overleggen met de specialisten 
ouderengeneeskunde.  
 
 
Thuiszorg 
 
Verpleging en verzorging 
Het leveren van verpleging en verzorging thuis valt met ingang van 1 januari 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. Deze vorm van zorg is onderdeel geworden van de 
basisverzekering en daarmee is het recht op deze zorg wettelijk geregeld voor alle Nederlanders. 
Hiermee ontstaat een open-einderegeling voor wat betreft de vraag naar verpleging en verzorging. 
De zorgverzekeraars hebben echter een vast budget vastgesteld. Zorgaanbieders zijn daardoor 
genoodzaakt om zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het indiceren van de benodigde zorg. De 
indicatiestelling wordt gedaan door de wijkverpleegkundigen, de benodigde zorg voor de cliënt wordt 
vertaald in een zorglegitimatie. Dit maakt sturing en bewaking mogelijk. 
Oosterlengte biedt ook verpleging en verzorging aan cliënten met een indicatie die hen het recht geeft 
om in een verpleeg- of verzorgingshuis te wonen maar die nu nog thuis of in een aanleunwoning 
wonen. Deze vorm van thuiszorg valt onder de WLZ. 
Een derde vorm van verpleging en verzorging thuis is de medisch specialistische verpleging aan 
cliënten op indicatie van het ziekenhuis. Deze gespecialiseerde thuiszorg valt ook onder de 
zorgverzekeraars en maakt deel uit van de basisverzekering. 
 
Wijkverpleging 
In het budget van de thuiszorg is een bedrag meegenomen voor de coördinerende taken van onze 
wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundigen zijn de ‘oren en ogen van de wijk’ als het gaat om 
coördinatie van zorg in de breedste zin van het woord. Gezien de omvang van de taken voor de 
wijkverpleegkundige is het beschikbare budget niet toereikend. Dit is een bekend probleem dat 
landelijk speelt, maar de rijksoverheid stelt hier vooralsnog geen extra middelen voor beschikbaar. 
Doelmatigheid was het sleutelwoord voor de wijkverpleging in 2015. De wijkverpleegkundigen zetten 
in op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. 
Het team Medisch Technisch Handelen vervult een belangrijke rol in de wijkverpleging. Dit team ging 
najaar 2014 van start en bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen die complexe technologische 
handelingen kunnen verrichten.  
 
Huishoudelijke verzorging  
Oosterlengte biedt huishoudelijke verzorging aan in drie gemeenten: Bellingwedde, Pekela en 
Oldambt. In 2015 sprak Oosterlengte af dat de huishoudelijke verzorging in de gemeenten 
Bellingwedde en Pekela wordt voortgezet voor geheel 2016. Met Bellingwedde zijn kostendekkende 
uurtarieven afgesproken. Voor de gemeente Pekela is een budget beschikbaar waarmee de 
dienstverlening in 2016 kan worden voortgezet. De overeenkomst met de gemeente Oldambt voor het 
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leveren van huishoudelijke hulp loopt tot 1 juli 2016. Daarna gaat de gemeente over op een nieuw 
model.  
 
Begeleiding 
Thuisbegeleiding helpt mensen, die door diverse oorzaken de grip op hun leven kwijt zijn, op hun weg 
terug in de maatschappij. Dit gebeurt door praktische hulpverlening die varieert van 
opvoedingsondersteuning tot begeleiding bij het organiseren van de huishouding of administratie.  
In 2015 ging de financiering van de begeleiding over naar de gemeenten. In de provincie Groningen 
kozen alle gemeenten, behalve Bellingwedde, om het jaar 2015 als overgangsjaar te bestempelen en 
zij regelden de financiering voor 2015 in de vorm van een vast budget per zorgaanbieder. 
 
 
Diensten 
Oosterlengte biedt een gevarieerd pakket aan aanvullende diensten: een hulpoproepsysteem voor 
iedereen die zich niet veilig voelt of zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven, hulpmiddelen via de 
Oosterlengtewinkel in Winschoten en een gratis ledenservice voor de inwoners van de gemeente 
Oldambt, Bellingwedde en Pekela. 
Een belangrijke voorziening is ook de maaltijdservice met aanvullend de mogelijkheid van catering in 
de provincies Groningen en Drenthe. Eind 2015 zijn extra efficiencymaatregelen getroffen om de 
bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Ook is een publiciteitscampagne voor de Maaltijdservice 
ontwikkeld om klanten te werven en daarmee deze activiteit rendabeler te maken. 
 
 
Kwaliteit en veiligheid 
In 2015 werd Oosterlengte na een heraudit opnieuw gecertificeerd voor het keurmerk ISO Health 
Care. 
 
Een valincident in een van de verpleeghuizen was aanleiding voor onafhankelijk onderzoek. Dit 
onderzoek leidde tot de aanbeveling om het incident uitgebreid te evalueren met de betrokken 
leidinggevende en zorgverleners. Ook werd geadviseerd om de verantwoordelijkheid voor de 
cliëntveiligheid beter te beleggen, bijvoorbeeld door het versterken van de competenties en het 
aanscherpen van de rol van de eerst verantwoordelijke verpleegkundigen en de coördinerend 
verpleegkundige. Daarvoor zijn beleidsacties ontwikkeld. 
 
In 2015 is een nieuw cliëntendossier ingevoerd waarin ook de incidentmeldingen (MIC) zijn 
opgenomen. Dit zal leiden tot betere managementinformatie ten aanzien van incidenten en daarmee 
tot betere mogelijkheden om op dit punt verbeteringen door te voeren. 
 
De Klachtencommissie Cliënten van Oosterlengte ontving in 2015 geen klachten. 
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2.3 Bedrijfsvoering 
 
Personeel 
Oosterlengte zet zich in om een zorgzame en aantrekkelijke werkgever te zijn voor haar medewerkers. 
Het streven is dat medewerkers zich op hun plaats voelen, vanuit de gedachte dat goed geschoolde 
en gemotiveerde medewerkers in staat zijn om goede zorg te verlenen. 
Met een compleet aanbod aan cursussen worden medewerkers in staat gesteld om hun kennis en 
kunde op een hoog peil te houden. Ook geeft Oosterlengte veel aandacht aan een goede werksfeer, 
verantwoorde arbeidsomstandigheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Oosterlengte is een 
van de grootste werkgevers in Oost-Groningen en biedt de werknemer naast de functie en de 
uitdagende werkomgeving een aantal voordelen zoals mogelijkheden voor bedrijfsfitness en een 
fietsplan. 
 
Mobiliteit en flexibilisering 
Oosterlengte heeft behoefte aan flexibele medewerkers om goed te kunnen inspelen op 
ontwikkelingen. Dit vraagt aanpassingsvermogen van de medewerkers in de zorg. Strategische 
personeelsplanning geeft per onderdeel weer wat er nodig is. De aanpak wordt per situatie 
beoordeeld en blijft derhalve maatwerk. Mobiliteitsbevorderende maatregelen in de huishoudelijke 
verzorging hebben geleid tot een inkrimping van het personeelsbestand. 
 
Verzuimreductie 
Ondanks de onduidelijkheid over de toekomst van de huishoudelijke verzorging, de reorganisatie en 
de daarbij behorende mobiliteitstrajecten is het verzuimpercentage stabiel gebleven. Oosterlengte 
richt zich binnen de verzuimaanpak op individuele preventie en verzuimbegeleiding. De focus ligt 
daarbij op langdurig verzuim (langer dan zes weken).  
 
 
Huisvesting 

− De tweede fase van de nieuwbouw van Old Wolde werd in 2015 opgeleverd. Dit betrof de 
ruimten voor somatiek, de centrale hal en de wintertuin. De bouw van de derde fase is gestart. 

− De bouw van Gezondheidscentrum & Verpleegcentrum Oude Pekela, Het Dokhuis, liep 
vertraging op en de verhuizing van De Molenhof naar Het Dokhuis is een aantal maanden 
uitgesteld. 

− De nieuwbouwplannen voor het realiseren van een verpleegunit in Scheemda en Nieuwe 
Pekela zijn voorlopig geparkeerd in afwachting van de ontwikkelingen in de zorgbehoefte- en 
financiering 

− De restauratie en de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de locatie LTS in Winschoten is 
gestart.  
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Financieel beleid en control 
 
Bezuinigingen 
Met ingang van 1 januari 2015 is veel nieuwe wetgeving op zorggebied in werking getreden, die 
gepaard ging met tariefkortingen. De overgangsregeling voor de financiering van zorgvastgoed leidt er 
toe dat de vaste vergoeding voor de kapitaallasten wordt afgebouwd. Bij niet ingrijpen zou dit leiden 
tot een structureel tekort van ca. 1,5 miljoen euro. Oosterlengte is momenteel een financieel gezonde 
organisatie en wil dit in de toekomst uiteraard ook blijven. Oosterlengte ging daarom in 2015 een 
stevige bezuinigingsronde in als antwoord op de veranderingen in de financiering van de zorg als 
gevolg van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015). De eerste effecten van die 
bezuinigingen werden zichtbaar in het derde kwartaal, aangezien de meeste maatregelen per 1 
september werden ingevoerd. De bezuinigingen hebben geleid tot kostenbesparing en een positief 
resultaat over het jaar 2015. 
De reorganisatie leidde tot boventalligheid van 16,5 fte, ongeveer dertig medewerkers, in indirecte en 
ondersteunende functies. De kerntaak zorg is gespaard; er vielen geen ontslagen onder de vaste 
medewerkers in de zorg. De vereiste reductie van de ureninzet in de zorg is bereikt door minder 
tijdelijke krachten en oproepkrachten in te zetten en door meeruren te verminderen. 
Verder is bespaard op genees- en hulpmiddelen in de verpleeghuiszorg en op voedingsmiddelen via 
inkoopvoordelen en samenwerking met leveranciers.  
 
Zorgcontractering 
Oosterlengte kreeg te maken met de transitie van de zorg naar de gemeenten, die de manier waarop 
productieafspraken worden gemaakt sterk veranderde. In 2015 maakte Oosterlengte 
productieafspraken met het Zorgkantoor, drie gemeenten en alle zorgverzekeraars. Er werden 
tientallen contracten afgesloten, hetgeen een grote administratieve lastendruk met zich meebracht. 
Alle trajecten met betrekking tot het declareren van gerealiseerde productie zijn afgerond en ‘in 
control’. Oosterlengte richt zich op zo snel mogelijk declareren bij de verschillende opdrachtgevers.  
 
Administratieve organisatie 
De verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor de financiering van de zorg stellen 
verschillende eisen met betrekking tot kwaliteit en verantwoording. Daarnaast stelt de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) aanvullende eisen met betrekking tot de administratieve verantwoording. In 2015 
zijn daarom de administratieve procedures en de inrichting van de interne controle tegen het licht 
gehouden. Het proces van aanpassing en aanscherping op dit gebied gaat in 2016 verder. 
 
 
Risico’s 
 
Tarieven wijkverpleging en productieplafond 
De rijksoverheid heeft ervoor gekozen om de functies verpleging en verzorging bij de 
zorgverzekeraars onder te brengen. Inhoudelijk gezien is het bijeen houden van deze twee functies 
logisch. Of dit een (financieel) risico dan wel een kans oplevert, hangt af van de tariefstelling en het 
beleid van de verschillende zorgverzekeraars.  
In 2015 gold één tarief, namelijk 93 procent voor persoonlijke verzorging en 95 procent voor 
verpleging. Er is voor 2016 op voorhand al sprake van een extra korting van 3 procent op het tarief 
voor persoonlijke verzorging. Het af te spreken volume wordt gebaseerd op 95 procent van de 
productie over de maand mei in 2015. De bovenstaande ontwikkeling strookt niet met het beleid van 
de rijksoverheid dat erop gericht is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.  
 
WMO-ontwikkelingen 
De gemeente Oldambt is eind 2013 tot eenzijdige verlenging van het bestaande contract - met een 
verlieslatend tarief - overgegaan. Oldambt heeft aangegeven het huidige contract tot 1 juli 2016 te 



23 
 

willen verlengen en daarna te komen tot budgetfinanciering naar analogie van het model zoals de 
gemeente Pekela dat hanteert.  
De gemeente Bellingwedde heeft er voor gekozen om - na een korte overgangsperiode tot 1 april 
2015 - met kostendekkende tarieven te werken. De ervaringen met het model van budgetfinanciering 
in de gemeente Pekela zijn overwegend positief.  
 
Dreigende korting WLZ 2017 
Er is sprake van een landelijke budgetverruiming voor verpleeghuiszorg in 2015 met  210 miljoen 
euro. In de oorspronkelijke beleidsplannen is echter voor 2017 nog een bezuiniging van 500 miljoen 
op de langdurige zorg ingeboekt en deze plannen zijn nog niet van tafel. Hoe de budgetverruiming 
moet worden geduid is dus nog onzeker.  
 
Leegstand en transformatie van verzorgingshuiscapaciteit 
Oosterlengte heeft de oudere verzorgingshuizen bestemd als instellingen die zullen worden 
omgebouwd tot huizen waarbij zorg wordt verleend op basis van scheiden wonen en zorg. De cliënt 
huurt dan een appartement van een woningcorporatie en krijgt zorg op basis van de 
thuiszorgfinanciering, het concept ‘verzorgd wonen’. Hiermee wordt het leegstandsrisico verkleind. 
 
Ziekteverzuimbeheersing  
Met plannen van aanpak, streefcijfers en verwerking in de begroting en budgettering is de 
ziekteverzuimbeheersing ingebed in de controlfunctie. Incidentele stijgingen zoals een griepgolf blijven 
zich voortdoen, maar kenmerken zich door relatief snelle dalingen. Reorganisaties, onzekerheid over 
werkgelegenheid en de leeftijdsopbouw zijn risicofactoren.    
 
Mogelijke wijziging waarderingssystematiek vastgoed 
Diverse ontwikkelingen maken een goed weerstandsvermogen steeds belangrijker. Financiers stellen 
hogere normen aan de kredietwaardigheid van een zorgaanbieder.  
De solvabiliteit van Oosterlengte voldoet aan de door de bank gestelde norm. Momenteel onderzoekt 
de regering of het vastgoed van WLZ-zorgaanbieders gewaardeerd moet worden op economische 
waarde in plaats van historische waarde. Dit betekent dat er sprake kan zijn van herwaardering. Het 
gevaar bestaat dat bij negatieve herwaardering dit gedekt moet worden uit het eigen vermogen. 
Hierdoor zal de solvabiliteit dalen. Gegeven het bovenstaande heeft Oosterlengte het beleid om 
nieuwe gebouwen niet zelf te laten bouwen, maar ze te huren. Dit heeft een gunstig effect op de 
liquiditeit en vermijdt het gevaar van negatieve herwaarderingseffecten.  
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3.1 JAARREKENING

3.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 51.041.655 43.110.524
Financiële vaste activa 2 171.781 241.401
Totaal vaste activa 51.213.436 43.351.925

Vlottende activa
Voorraden 3 149.216 169.635
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten 4 422.855 62.363
Overige vorderingen 5 4.362.087 2.238.755
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 859.737 2.874.654
Liquide middelen 7 3.816.274 9.397.852
Totaal vlottende activa 9.610.169 14.743.260

Totaal activa 60.823.605 58.095.185

Ref. 31-dec-15 31-dec-14
PASSIVA € €

Eigen vermogen 8
Kapitaal 182 182
Bestemmingsreserves 0 0
Algemene en overige reserves -2.475.028 -1.552.562
Totaal eigen vermogen 16.585.311 16.000.372

Voorzieningen 9 3.465.756 3.831.984

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 10 25.303.336 19.978.526

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging 6 0 0
Overige kortlopende schulden 11 15.469.202 18.284.303

Totaal passiva 60.823.605 58.095.185
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3.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 61.120.810 64.432.737

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 14 312.908 353.051

Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.562.640 3.795.823

Som der bedrijfsopbrengsten 64.996.359 68.581.611

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 47.670.790 50.559.416

Afschrijvingen op financiële en materiële vaste activa 17 2.837.140 3.876.337

Overige bedrijfskosten 18 13.228.072 13.757.081

Som der bedrijfslasten 63.736.001 68.192.834

BEDRIJFSRESULTAAT 1.260.357 388.777

Financiële baten en lasten 19 -675.418 -261.834

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 584.939 126.943

Bijzondere baten en lasten 20 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 584.939 126.943

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare kosten / ZVW 1.507.405 1.201.446
Reserve WMO -488.647 -880.749
Algemeen reserve -433.819 -193.754

584.939 126.943
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3.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.260.357 388.777

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 2.837.140 3.876.337
- mutaties voorzieningen -366.228 260.327

2.470.912 4.136.663

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 20.418 -14.437
- onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-
  zorgproducten -360.492 218.634
- vorderingen -2.143.784 755.396
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 2.014.917 646.116
- kortlopende schulden (excl.  Aflossingsverplichting 
langlopende leningen) -2.651.663 -9.578.395

-3.120.604 -7.972.686

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 610.665 -3.447.246

Ontvangen interest 62.974 106.899
Betaalde interest -725.428 -342.454
Bijzonder resultaat 0 0

-662.454 -235.555

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -51.789 -3.682.800

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -11.221.261 -9.891.084
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 112.921

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -11.221.261 -9.778.163

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 8.000.000 19.500.000
Aflossing langlopende schulden -2.308.528 -2.871.528

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.691.472 16.628.472

Mutatie geldmiddelen -5.581.579 3.167.509

Stand geldmiddelen per 1 januari 9.397.852 6.230.343
Stand geldmiddelen per 31 december 3.816.274 9.397.852

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. -5.581.579 3.167.509
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3.1.4.1 Algemeen

Algemeen
Stichting Oosterlengte is gevestigd te Winschoten. De doelstelling van de stichting is het verschaffen van verplegingen verzorging, 
thuiszorg en begeleiding aan chronisch zieken en ouderen in het bijzonder.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming van de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen een nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor opstellen jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Uitgangspunten (Sociaal domein)
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft Oosterlengte de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
gevolgd zoals onderstaand opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige
AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).

Als gevolg van deze decentralisatie is er voor 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden.
Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. 
Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door 
de raad van bestuur van stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar.
Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate 
voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie 
door medewerkers, e.d.).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting  
een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd.
Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.

De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter de 
raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst 
op het resterende inherente risico teriakel dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2016 of later.

Uitgangspunten (Wijkverpleging)
Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie van de Wlz zorg (onder meer wijkverpleging) overgeheveld van de zorgkantoren 
naar de zorgverzekeraars. Zoals dit ook al in 2013 is gebeurd met de geriatrische revalidatiezorg.

Als gevolg van deze decentralisatie is er voor 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig 
de landelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot 
inherente onzekerheden in de omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raar van bestuur van stichting 
en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan liggen een aantal zaken 
ten grondslag, waaronder het feit dat binnen de wijkverpleging er sprake is sprake van inherent ontbrekende onafhankelijke indicatie 
(wettelijk zo verankert) door zorgaanbieders en het ontbreken van een onafhankelijk indicatieorgaan. Hetgeen kan leiden tot 
discussies over de prikkels in het stelsel en in individuele gevallen zou kunnen leiden tot bijstelling van het oorspronkelijk 
geïndiceerde niveau met mogelijke effecten voor de financiële verrekening en verantwoording bij materiële controles door de 
zorgverzekeraars. Dergelijke materiële controles kunnen ook plaatsvinden op de geriatrische revalidatiezorg met nagekomen effecten.
Daarnaast zijn in 2015 de thema's opronding, planning = realisatie en zorgarrangementen onvoldoende uitgekristalliseerd in de ZVW 
en NZa-beleidsregels. Dit kan er eveneens toe leiden dat de verantwoorde omzet achteraf ter discussie kan worden gesteld. 
Tussen de partijen VWS, NZa, ZN en zorgaanbieders is hierover veelvuldig overleg geweest. Dit heeft echter nog niet geleid 
tot een totaal-oplossing voor deze vraagstukken over 2015.

De raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en 
wijst op het resterende inherente risico teriakel dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2016 of later.

Onzekerheden ten gevolge van sectorontwikkelingen 2015 Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
Het afgelopen boekjaar heeft zich gekenmerkt door landelijke normonduidelijkheden met betrekking tot de omzetverantwoording 2015 
van de Geriatrische Revalidatiezorg. Belangrijkste oorzaken van de landelijke normonduidelijkheden vinden hun oorsprong in het 
ontbreken van een landelijk controleprotocol GRZ 2015 alsmede heldere normen in de contractafspraken met de zorgverzekeraars. 
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Vanwege het ontbreken van heldere normen aangaande de omzetverantwoording Geriatrische Revalidatiezorg bestaat er de
onzekerheid of de verantwoording zoals toegepast in deze jaarrekening  bij materiele controles door zorgverzekeraars in de toekomst
zal leiden tot correcties. Tevens is schattingsonzekerheid ten aanzien van het bepalen van de uitloopschade van het onderhanden 
werk en hiervan afgeleid de schadelastprognose 2015.  Bij opmaak van de jaarrekening is tevens niet betrouwbaar te schatten wat het 
effect gaat zijn van het macro beheers instrument voor 2015.  Op dit moment is nog niet bekend of er sprake is van een landelijke 
onder- of overschrijding. 

Bij het bepalen van de omzet uit prestatiebekostiging DBC zorgproducten heeft Oosterlengte de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling gehanteerd, zoals opgenomen in paragraaf 3.1.4.2 van deze jaarrekening.

3.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings-, of goedgekeurde kosten verminderd met 
met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten 
conform deels de desbetreffende beleidsregels, deels berekend over de geschatte economische levensduur. 
De materiële vaste activa die behoren tot de niet-WZV/WTG-gefinancierde vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-
kosten en de respectievelijk actuele waarde/- opbrengstwaarde.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de beleidsregels van de NZA.
Het afschrijvingspercentage voor instandhouding van de verzorgingshuizen is 5%
Het afschrijvingspercentage voor instandhouding van het verpleeghuis is 10%                                                                                  

Oosterlengte beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor
dit vastgoed worden zijn in 2012 de bekostigingsregels aangepast.
Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging.
Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd.
Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming
van de langdurige zorg is (zie ook de NBA wijzer 2 van 24 oktober 2011), kan geconcludeerd worden dat sprake is van indicaties
die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan dient Oosterlengte overeenkomstig 
RJ 121 te toetsen of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

Materiële vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Stichting Oosterlengte heeft voor het zorgvastgoed in eigendom een bedrijfswaardeberekening op het niveau van de
kasstroomgenererende eenheden opgesteld. De contante waarde van de toekomstige kasstromen van het vastgoed
is daarbij afgezet tegen de boekwaarde van het vastgoed per balansdatum. De waardering van het overige vastgoed is niet
aangepast.
Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn:
- Resterende levensduur: 29-30 jaar
- Geschatte jaarlijkse huurverhoging: 1,5%
- Geschatte jaarlijkse kostenverhoging: 2,5%
- Geschatte leegstand: 0%
- Disconteringsvoet: 5,6%
- Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen. Bij de berekening is rekening gehouden met de effecten van de
overgangsregeling voor de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. Onderhanden projecten worden gewaardeerd
van de methode van percentage of completion. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekeningen leiden niet tot
een waardevermindering van het vastgoed per 31 december 2015.

Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa zijn de aanloopkosten opgenomen die ontstaan zijn bij de totstandkoming van verpleeghuis Old
Wolde te Winschoten. De afschrijving van deze kosten wordt meegenomen in de jaarlijkse nacalculatie.

Voorraden
De voorraden aanwezig binnen V&V onderdeel verzorging zijn zodanig van omvang dat ze zijn gewaardeerd voor een vast bedrag.
Een deel van de aanwezige voorraden zijn gewaardeerd op basis van een vaste waarde welke elk jaar middels index voor materiële
kosten wordt verhoogd.

Onderhanden werk
Overeenkomstig beleidsregel BR/CU-2091 wordt onder onderhanden werk verstaan, het voortschrijdend totaal van de waarde van
geleverde zorg met betrekking tot DBC-zorgproducten vanaf de startdatum tot de einddatum van het verantwoordingsjaar.
Zodra een DBC is afgesloten maakt deze geen deel meer uit van het onderhanden werk.
Het onderhanden werk ultimo boekjaar van de nog geopende (en niet afgesloten) DBC's wordt gewaardeerd door deze DBC's
fictief af te sluiten per 31-12 en hiervan de DBC waarde te verantwoorden.

Afgeleide financiële instrumenten
Het beleid van de instelling is om haar financieringen grotendeels aan te trekken met vastrentende leningen.
Stichting Oosterlengte loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande
financieringen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien
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van toekomstige kasstromen. Om de variabiliteit van de variabel rentende leningen te beperken heeft de instelling afgeleide
rente instrumenten afgesloten. 

Het derivaat betreft een reguliere interest rate swaps waarbij de instelling een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd
op Euribor ontvangt. Oosterlengte past hierbij kostprijs hedge accounting toe, eerste waardering vindt plaats tegen reële waarde.
Zolang het afgeleide financiële instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige
transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte 
toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument 
samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de resultatenrekening verwerkt.

De hedgerelatie wordt in specifieke hedgedocumentatie gedocumenteerd en de effectiviteit van de hedgerelatie wordt
periodiek getoetst door vast te stellen. Voor Oosterlengte is sprake van een effectieve hedgerelatie.
De waarde van de totale swap bedraagt per 31 december 2015 € 2.408.360,48 negatief. Aangezien kostprijs hedge-accounting 
toegepast, is een negatieve waarde niet in de balans verantwoord en is waardevermindering van de swap niet in de 
exploitatierekening verwerkt. Het eerste deel van de swap loopt af per 01-okt-2029. Het laatste deel per 02-01-2031.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en eventuele deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden verantwoord voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum 
aanwezig zijn en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat, voor zover deze verplichtingen en risico’s niet reeds als 
waardecorrectie op de desbetreffende actiefpost zijn verantwoord. Voorzieningen worden, tenzij bij de betreffende voorziening 
afzonderlijk vermeld, tegen nominale waarde opgenomen.

Jubilea
Overige beloningen die voortvloeien uit de dienstbetrekking, met name jubileumuitkeringen, zijn als voorziening jubilea 
verantwoord. Bij de bepaling van de omvang wordt rekening gehouden met blijfkansen. De voorziening is contant gemaakt naar 
balansdatum.

Transitie Langdurige Zorg
De voorziening transitie langdurige zorg is berekend op basis van het kostenniveau in 2015 en de verwachte afbouw van activiteiten
in zowel de WMO als AWBZ.

Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De langlopende schulden omvatten de langlopende 
geldleningen, inclusief de aflossingen voor het komend boekjaar. 
De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar is afzonderlijk toegelicht bij de toelichting op de betreffende balanspost. 

3.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden 
verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit 
boekjaar toegerekend.

Oosterlengte 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 Oosterlengte. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds PGGM (Zorg en Welzijn). Oosterlengte betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en 
de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2016 is de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. Oosterlengte 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. Oosterlengte heeft daarom alleen de verschuldigde premies 
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

Bedrijfsgebouwen en terreinen 35.475.188 15.276.423
Machines en installaties 2.389.199 2.575.855
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 6.843.133 6.474.677
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5.837.025 18.305.749
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 497.110 477.820

Totaal materiële vaste activa 51.041.655 43.110.524

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Boekwaarde per 1 januari 43.110.524 36.346.997
Bij: investeringen 10.698.650 10.683.164
Af: afschrijvingen 2.767.519 3.806.716
Af: desinvesteringen 0 112.921

Boekwaarde per 31 december 51.041.655 43.110.524

Toelichting:

De gebouwen van de woonzorgcentra zijn geen juridisch eigendom. Deze gebouwen worden gehuurd van WZN
(de Renselheerdt, de Tjamme, Nieuw Vredenhoven), Acantus (Clockstede en Wold-Rank), Groninger Huis ('t Hamrik),
Vestia (de Molenhof en 't Vondelhuys). 
Het verpleeghuis Old Wolde is in juridisch eigendom, evenals verpleegunit Akkerheem.
Onderhanden projecten betreft voorbereidings- en onderzoekskosten op projecten als nieuwbouw Nieuwe Pekela
en nieuwbouw van het verpleeghuis te Winschoten.
Voor het pand aan de Emmastraat heeft in het verslagjaar 2003 een herwaardering naar actuele waarde plaatsgevonden.

2. Financiële vaste activa

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

Aanloopkosten en Boeterente 171.781 241.401

Totaal financiële vaste activa 171.781 241.401

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

Boekwaarde per 1 januari 2015 241.401

Af: afschrijvingen 69.621

Boekwaarde per 31 december 2015 171.781
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 3.1.6. 



Stichting Oosterlengte

3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

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

Medische middelen 21.200 21.200
Voedingsmiddelen 45.143 63.589
Hulpmiddelen 17.900 17.900
Overige voorraden:
 - Hotelfunctie 32.590 30.136
 - Leenemballage 26.868 30.567
 - Toko 5.515 6.244

Totaal voorraden 149.216 169.635

Toelichting:

voorraad medicijnen en hulpmiddelen te waarderen op een gemiddelde.
I.v.m. een andere manier van maaltijdbereiding is de voorraad voedingsmiddelen lager.

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

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

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 422.855 341.878
Af: voorziening onderhanden werk 0 279.515

Totaal onderhanden werk: 422.855 62.363

5. Overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 3.574.871 1.468.009
Overige vorderingen 614.149 464.603
Te vorderen rente 0 20.453
Vooruitbetaalde bedragen 72.639 147.989
Nog te ontvangen bedragen 100.427 137.702

Totaal overige vorderingen 4.362.087 2.238.756

Toelichting:

(Wijkverpleging, DBC en MSVT), Novo, PGB, Lentis en diverse overige debiteuren.
Overige vorderingen bestaat o.a. uit PC Privé, Fietsplan, betaalde premies inzake Eigen Risico Dragerschap en nog te verrekenen 
budget Wijkverpleging en MSVT.
Vooruitbetaalde bedragen betreft met name incasso's door leveranciers betrekking hebbende op 2016.
De post Nog te ontvangen bedragen bestaat voornamelijk uit te ontvangen rente van de bank, te verrekenen energiekosten
en belastingen (o.a. OZB) en incasso van maaltijdservice van december 2015.
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De post vordering op debiteuren bestaat voornamelijk uit afrekeningen met Gemeenten inzake WMO, afrekening van
servicekosten met huiseigenaren Woonzorg Nederland en Vestia, Zorgkantoor Menzis en diverse zorgverzekeraars 

Omdat de doorloopsnelheid van medicijnen en hulpmiddelen in het verpleeghuis erg groot is, is er voor gekozen om de
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

2007 2011 2012 2013 2014 2015 totaal
€ € € € € € €

Saldo per 1 januari 173.656 41.409 -6.243 1.497.147 1.168.685 0 2.874.654

Financieringsverschil boekjaar 701.380 701.380
Correcties voorgaande jaren -173.656 -41.409 6.243 77.436 260.672 158.357 287.643
Betalingen/ontvangsten 0 0 0 -1.574.583 -1.429.357 0 -3.003.940
Sub-totaal mutatie boekjaar -173.656 -41.409 6.243 -1.497.147 -1.168.685 859.737 -2.014.917

Saldo per 31 december 0 0 0 0 0 859.737 859.737

Stadium van vaststelling (per erkenning):
 c c c c c a

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

31-dec-15 31-dec-14
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
 - vorderingen uit hoofde van financieringstekort 859.737 2.874.654
 - schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

859.737 2.874.654

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-15 31-dec-14
€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 39.967.965 56.617.478
Af: ontvangen voorschotten 39.266.585 55.448.793

Totaal financieringsverschil 701.380 1.168.685

7. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 3.799.617 9.378.041
Kassen 16.657 19.811

Totaal liquide middelen 3.816.274 9.397.852

Toelichting:

   Stichting Oosterlengte heeft een kredietfaciliteit bij de Rabobank van € 4.000.000,- waarbij de volgende zekerheden 
   zijn gesteld:
 - Positieve/negatieve hypotheekverklaring op het onroerend goed Blijhamsterweg 45 te Winschoten, onroerend goed
   Emmastraat 3 te Winschoten, onroerend goed Zeefbaan 2 te Winschoten, onroerend goed Industrieweg 5 te Oude
   Pekela en onroerend goed aan de Hoofdweg te Bellingwolde.
- Verpanding inventaris en vorderingen op derden
 - Pari-passu verklaring.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

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

Kapitaal 182 182
Bestemmingsfondsen 19.060.157 17.552.752
Algemene en overige reserves -2.475.028 -1.552.562
Totaal eigen vermogen 16.585.311 16.000.372

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Kapitaal 182 0 0 182

Totaal kapitaal 182 0 0 182

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014
€ € € €

Bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare kosten / ZVW 17.552.752 1.507.405 0 19.060.157

Totaal bestemmingsfondsen 17.552.752 1.507.405 0 19.060.157

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Reserve WMO -3.194.440 -488.647 0 -3.683.087
Herwaarderingsreserve 148.922 0 -30.600 118.322
Algemene reserve 1.492.956 -433.819 30.600 1.089.737

Totaal algemene en overige reserves -1.552.562 -922.466 0 -2.475.028

Toelichting:
Het bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare kosten wordt in 2016  nader uitgesplitst naar het deel tbv de WLZ en 
het deel tbv de ZVW.

Het eigen vermogen komt in principe ten goede aan de gehele Stichting. Er wordt daarom geen Eigen Vermogen
toegerekend aan de verschillende instellingen binnen Oosterlengte. 

De resultaatbestemming heeft plaats gevonden conform de specificatie in de resultatenrekening.

De overige mutaties hebben betrekking op de realisering van de herwaardering van het hoofdkantoor aan de Emmastraat.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

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

Voorziening Jubilea Personeel 752.805 41.072 98.365 695.512
Voorziening Transitie Langdurige Zorg 3.079.179 590.000 898.935 2.770.244

Totaal voorzieningen 3.831.984 631.072 997.300 3.465.756

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.034.326
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.431.430
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 396.451

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening Jubilea Personeel
De regeling jaarverslaglegging zorginstellingen (RJZ) schrijft voor dat met ingang van 2005 er een voorziening wordt 
gevormd voor toekomstige uitkeringen in het kader van jubilea. Deze voorziening wordt sinds 2013 jaarlijks op het benodig-
de niveau gebracht.

Voorziening Transitie Langdurige Zorg
De voorziening Transitie langdurige Zorg is gevormd om de nadelige effecten van de Rijksbezuinigingen op te kunnen vangen.
Met name in de huishoudelijke zorg is er sprake van forse bezuinigingen. In de intramurale zorg is prake van een ontwikkeling
dat de lichtere zorg verdwijnt en dat alleen de zware zorg intramuraal wordt gegeven. Dit betekent dat de eisen die gesteld 
worden aan het personeel stijgen. Er is dus meer vraag naar personeel van niveau 3 en hoger en minder naar niveau 1 en 2.
Om de financiële gevolgen van deze bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden heeft Oosterlengte een zgn. mobiliteitsregeling
in het leven geroepen. Elk personeelslid dat valt binnen de hierboven genoemde doelgroepen kan hierop een beroep doen. De 
kosten hiervan worden gedekt uit de voorziening Transitie Langdurige Zorg. De mobiliteitsvoorziening staat vooralsnog open
tot en met het boekjaar 2017. De voorziening is op basis hiervan in 2015 op niveau gebracht.

10. Langlopende schulden

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

Schulden aan banken 25.303.336 19.978.526
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 25.303.336 19.978.526

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

Stand per 1 januari 22.287.055 5.658.582
Bij: nieuwe leningen 8.000.000 19.500.000
Af: aflossingen 2.308.528 2.871.528
Stand per 31 december 27.978.527 22.287.054

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.675.191 2.308.528
Stand langlopende schulden per 31 december 25.303.336 19.978.526
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PASSIVA 31-dec-15 31-dec-14

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.675.191 2.308.528
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 25.303.336 19.978.526
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 16.800.024 12.825.000

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

Toelichting:
Voor een specificatie van de openstaande leningen verwijzen we naar 3.1.7 "Overzicht langlopende schulden ultimo 2015".

lening.
De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar is groot    € 2.675.191

Met betrekking tot de Rabobank leningen met een hoofdsom van €  6 mln, € 13,5 mln  en € 8 mln is bepaald dat de solvabiliteit
van tenminste 25% moet zijn. De solvabiliteit bedraagt per eindejaar 27,3%.

11. Overige kortlopende schulden

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

Schulden aan banken 0 1.631.631
Crediteuren 915.171 2.053.301
Investeringscrediteuren 705.362 1.227.973
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.675.191 2.308.528
Belastingen en sociale premies 1.757.387 1.768.008
Schulden terzake pensioenen 1.316.899 1.491.186
Nog te betalen salarissen 137.138 137.289
Vakantiegeld 1.495.654 1.529.497
Vakantiedagen 2.617.300 2.825.258
Overige schulden 44.064 34.161
Te betalen rente 83.615 91.105
Nog te betalen kosten 716.438 882.964
Vooruitontvangen opbrengsten: 968.214 0
Belastingen 2.036.770 2.303.403

Totaal overige kortlopende schulden 15.469.202 18.284.303

Toelichting:
Ter financiering van de verbouw van de Tjamme en nieuwbouw van Old Wolde en Bellingwolde, is een investeringskrediet 
afgesloten met de Rabobank in 2013. Het investeringskrediet zal uiteindelijk in 3 leningen worden omgezet, waarvan in
2014 2 leningen met de Rabobank werden afgesloten, in 2015 is de 3e en laatste lening afgesloten.

(maaltijdservice), energienota's, nota's nieuwbouw (ruim € 700.000 minder t.o.v. 2014) en diversen.

De post Vakantiedagen en Vakantiegeld laten beiden een vermindering zien, dit heeft met name te maken met de afbouw van 
het aantal werknemers (49,0 fte, zie punt 17 Personeelskosten).
De belastingen hebben betrekking op in aftrek gebrachte BTW tijdens nieuw- en verbouwprojecten, na realisering van
nieuw- of verbouwprojecten moet dit weer worden afgedragen aan de Belastingdienst.
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Aflossingsverplichtingen langlopende leningen betreft aflossingsverplichting komend boekjaar (2015).

De post crediteuren bestaat voornamelijk uit nog te betalen facturen van leveranciers van voedingsmiddelen

Ter verbetering van de  liquiditeit is het investeringskrediet ad. € 1.800.000,- per 1 juli 2008 omgezet in een langlopende lening.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

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

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 14.725.707 14.537.860
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 147.257 117.757
Bij: investeringsruimte verslagjaar 253.731 70.090

Beschikbare investeringsruimte 31 december 15.126.695 14.725.707

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

Toelichting:
Trekkingsrechten hebben betrekking op gereserveerde financiering voor grootschalige renovatie van het verpleeghuis.
Gelden worden niet in het budget opgenomen, maar worden in de rekenstaten van de NZa inzichtelijk gemaakt. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de 7 verzorgingshuizen en de Wold-Rank zijn huurcontracten afgesloten, zijnde operational lease.
Huurbedragen hieronder genoemd zijn jaarbedragen voor het jaar 2015.

De Wold-Rank € 175.634  - Resterende looptijd 14 jaar
't Hamrik € 291.000  - Resterende looptijd 28 jaar en 5 maanden
De Tjamme € 406.232  - Resterende looptijd 4 jaar en 8 maanden
De Molenhof € 396.071  - Per jaar opzegbaar
De Renselheerdt € 478.951  - Per jaar opzegbaar
Nieuw Vredenhoven € 422.650  - Per jaar opzegbaar
't Vondelhuys € 898.106  - Resterende looptijd 6 jaar
Clockstede € 462.892  - Per jaar opzegbaar

Op de Romijnweg wordt nog een magazijn gehuurd (huur per jaar € 4.405).

Oosterlengtebreed is eind 2011 met betrekking tot de kopieer- en scanapparatuur een nieuw contract voor 6 jaar 
afgesloten (huur per jaar € 95.000, operational lease).

Kortlopend deel van operational lease (< 1 jr.), huur/lease 3.559.855
Langlopend deel van operational lease (> 1 jr.), huur/lease 82.796
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 14.584.068

Ten behoeve van de nieuwbouw Old Wolde is een contract gesloten. De nieuwbouw zal in 2016 worden opgeleverd. 
Conform dit contract is er in 2016 nog voor een bedrag ad. € 3.257.604 te factureren.
In 2016 is ten behoeve van de realisatie van een verpleegcentrum op het voormalig LTS terrein in Winschoten een voorlopig 
huurcontract gesloten. De duur van dit contract is 15 jaar vanaf in gebruikname (voorjaar 2017) en de aanvangshuur bedraagt € 212.416

.
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3.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

3.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Bouwrente Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 0 2.003.995 747.147 33.435.677 1.247.276 2.178.894 6.306.356 5.341.666 51.261.011 80.123.727
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 692.064 10.153.963 648.688 788.943 4.724.099 0 17.007.757 36.438.949

  
Boekwaarde per 1 januari 2015 0 2.003.995 55.083 23.281.714 598.588 1.389.951 1.582.257 5.341.666 34.253.254 43.684.778

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 77.422 3.586.236 84.337 0 0 5.399.634 9.147.629 10.698.650
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- herrubricering 0 0 0 4.796.672 0 0 0 0 4.796.672 4.904.275
- herrubricering 0 0 0 0 0 0 0 4.904.275 4.904.275 4.904.275
- afschrijvingen 0 0 6.425 870.280 24.791 104.571 98.109 0 1.104.176 2.576.101
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 70.997 7.512.628 59.546 -104.571 -98.109 495.359 7.935.850 8.122.549

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 0 2.003.995 824.569 41.818.585 1.331.613 2.178.894 6.306.356 5.837.025 60.301.037 90.822.377
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 698.489 11.024.243 673.479 893.514 4.822.208 0 18.111.933 39.015.050

Boekwaarde per 31 december 2015 0 2.003.995 126.080 30.794.342 658.134 1.285.380 1.484.148 5.837.025 42.189.104 51.807.327

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 2,5% 5,0% 5,0% 0,0%

Bovenstaand overzicht is op basis van Nza beleidsregels opgesteld. Daardoor extra afschrijving ad. € 765.672 niet in dit overzicht opgenomen.
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3.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

3.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa
€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 0 0 0 5.404.133 0 5.404.133 5.404.133
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 3.083.895 0 3.083.895 3.083.895

Boekwaarde per 1 januari 2015 0 0 0 2.320.238 0 2.320.238 2.320.238

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 107.728 0 107.728 107.728
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 0 279.210 0 279.210 279.210

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

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -171.482 0 -171.482 -171.482

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 0 0 0 5.511.861 0 5.511.861 5.511.861
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 3.363.105 0 3.363.105 3.363.105

Boekwaarde per 31 december 2015 0 0 0 2.148.756 0 2.148.756 2.148.756

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 10,0% 0,0%
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3.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

3.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Ver- Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
bouwingen middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 1.212.381 10.908.563 879.124 3.689.733 16.689.801
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.027.263 8.263.822 820.840 3.147.039 13.258.964

Boekwaarde per 1 januari 2015 185.118 2.644.741 58.284 542.694 3.430.837

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 780.448 330.286 177.420 1.288.154
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- herrubricering 0 106.364 0 1.239 107.603
- herrubricering 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 68.477 561.771 23.469 214.342 868.059

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

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -68.477 325.041 306.817 -35.683 527.698

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 1.212.381 11.795.375 1.209.410 3.868.392 18.085.558
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.095.740 8.825.593 844.309 3.361.381 14.127.023

Boekwaarde per 31 december 2015 116.641 2.969.782 365.101 507.011 3.958.535

Afschrijvingspercentage 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%
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3.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

3.1.6.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa

Onder- Subtotaal
Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Inventaris handen Niet

voorzieningen gebouwen bouwingen projecten WTZi/WMG
€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde 410.940 6.143 1.847.897 0 128.752 1.695.794 2.679.256 0 6.768.782
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 497 652.076 0 128.754 684.115 1.622.891 0 3.088.333

 
Boekwaarde per 1 januari 2015 410.940 5.646 1.195.821 0 -2 1.011.679 1.056.365 0 3.680.449

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 155.139 0 155.139
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 307 79.668 0 0 82.520 162.161 0 324.656

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

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -307 -79.668 0 0 -82.520 -7.022 0 -169.517

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde 410.940 6.143 1.847.897 0 128.752 1.695.794 2.834.395 0 6.923.921
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 804 731.744 0 128.754 766.635 1.785.052 0 3.412.989

Boekwaarde per 31 december 2015 410.940 5.339 1.116.153 0 -2 929.159 1.049.343 0 3.510.932

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 4,0% 0,0% 5,0% 10,0% 10,0% 0,0%
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BIJLAGE

3.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort 
lening

Werkelijke 
rente

Restschuld 31 
december 2014

Nieuwe 
leningen in 

2015

Aflossing 
in 2015

Restschuld 31 
december 2015

Restschuld over 
5 jaar

Resterende 
looptijd in jaren 

eind 2015

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2016 Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Gemeente Winsc 1-jan-97 12.070.554 20 lineaire 2,60% 1.207.055 0 603.528 603.527 0 1 jaar 603.527 gebouwen
Rabobank 1-jul-08 1.800.000 10 lineaire 2,05% 630.000 0 180.000 450.000 0 3 maand 180.000 Inventaris
Rabobank 3-jan-11 2.250.000 10 lineaire 3,75% 1.575.000 0 225.000 1.350.000 225.000 6 maand 225.000 gebouwen
Rabobank 10-mrt-14 6.000.000 15 lineaire 1,42% 5.600.000 0 400.000 5.200.000 3.200.000 14 kwartaal 400.000 gebouwen
Rabobank 14-okt-14 13.500.000 15 lineaire 1,48% 13.275.000 0 900.000 12.375.000 7.875.000 14 kwartaal 900.000 gebouwen
Rabobank 29-dec-15 8.000.000 15 lineaire 1,78% 0 8.000.000 0 8.000.000 5.500.024 15 kwartaal 366.664 gebouwen
Totaal 22.287.055 8.000.000 2.308.528 27.978.527 16.800.024 2.675.191
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3.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

3.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT WLZ
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 40.255.607 59.563.885

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 200.359 352.701

Overige bedrijfsopbrengsten 89.116 202.040

Som der bedrijfsopbrengsten 40.545.083 60.118.626

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 29.747.089 43.613.790

Afschrijvingen op financiële en materiële vaste activa 1.713.024 3.694.574

Overige bedrijfskosten 6.880.990 11.387.209

Som der bedrijfslasten 38.341.102 58.695.573

BEDRIJFSRESULTAAT 2.203.980 1.423.053

Financiële baten en lasten -432.479 -221.607

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.771.501 1.201.446

Bijzondere baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.771.501 1.201.446

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Toevoeging:
Bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare kosten / ZVW 1.771.501 1.201.446

1.771.501 1.201.446
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3.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT ZVW
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 14.848.771 0

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 78.682 0

Overige bedrijfsopbrengsten 34.996 0

Som der bedrijfsopbrengsten 14.962.449 0

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 11.681.805 0

Afschrijvingen op financiële en materiële vaste activa 672.711 0

Overige bedrijfskosten 2.702.193 0

Som der bedrijfslasten 15.056.709 0

BEDRIJFSRESULTAAT -94.260 0

Financiële baten en lasten -169.836 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -264.096 0

Bijzondere baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -264.096 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Onttrekking:
Bestemmingsfonds Reserve Aanvaardbare kosten / ZVW -264.096 0

-264.096 0
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3.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT WMO
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 6.016.432 4.868.852

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 33.867 350

Overige bedrijfsopbrengsten 15.064 875

Som der bedrijfsopbrengsten 6.065.363 4.870.077

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 5.028.237 5.594.681

Afschrijvingen op financiële en materiële vaste activa 289.557 32.808

Overige bedrijfskosten 1.163.113 130.114

Som der bedrijfslasten 6.480.907 5.757.603

BEDRIJFSRESULTAAT -415.544 -887.526

Financiële baten en lasten -73.103 6.777

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -488.647 -880.749

Bijzondere baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -488.647 -880.749

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Onttrekking:
Reserve WMO -488.647 -880.749

-488.647 -880.749
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3.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

SEGMENT OVERIG
2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 3.423.464 3.592.908

Som der bedrijfsopbrengsten 3.423.464 3.592.908

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.213.659 1.350.945

Afschrijvingen op financiële en materiële vaste activa 161.848 148.955

Overige bedrijfskosten 2.481.776 2.239.758

Som der bedrijfslasten 3.857.283 3.739.658

BEDRIJFSRESULTAAT -433.819 -146.750

Financiële baten en lasten 0 -47.004

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -433.819 -193.754

Bijzondere baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -433.819 -193.754

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014
€ €

Onttrekking:
Algemene reserve -433.819 -193.754

-433.819 -193.754
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3.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2015 2014
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT WLZ 1.771.501 1.201.446
SEGMENT ZVW -264.096 0
SEGMENT WMO -488.647 -880.749
SEGMENT OVERIG -433.819 -193.754

584.939 126.943

Resultaat volgens resultatenrekening 584.939 126.943
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3.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2015

BATEN

13. Toelichting opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Opbrensten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 14.848.770 2.879.877
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 40.255.608 56.617.478
Opbrensten Jeugdzorg 34.829 0
Opbrensten WMO 5.923.777 4.857.666
Overige zorgprestaties 57.826 77.716

Totaal 61.120.810 64.432.737

Toelichting:

14. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 176.016 205.247
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 136.893 147.804

Totaal 312.908 353.051

Toelichting:

waar in 2015 een bedrag van ruim € 95.000 voor ontvangen is.

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Overige dienstverlening:
Diversen 749.616 791.677
Maaltijdservice aan derden 2.497.039 2.670.157

Overige opbrengsten :
Eigen bijdragen cliënten 315.985 333.989

Totaal 3.562.640 3.795.823

Toelichting:

deel van Old Wolde t.b.v. een Revalidatiecentrum + Medisch TrainingsCentrum en uit dienstverlening i.v.m. Zorgservice in
enkele woonzorgcentra.

daalde met 6,4% en de omzet van de catering daalde met  18,0% t.o.v. 2014.
De post eigen bijdragen cliënten onder overige opbrengsten bestaat uit eigen bijdragen ten behoeve van het hulpoproepsysteem,
eigen bijdragen KDO en doorberekening waskosten.
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Het bedrag aan Rijkssubsidies is in 2014 iets lager door minder leerlingen,  de overige subsidies is met name Praktijkleren,

Het totaal extern verkochte maaltijden van de Maaltijdservice is gedaald met 2,8 % t.o.v. 2014, de omzet van de maaltijden

De post diversen bij overige dienstverlening bestaat met name uit diverse doorberekeningen aan derden, o.a. verhuur

Vanaf het verslagjaar 2013 is een scheiding aangebracht in opbrengsten wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 
(introductie DBC-zorgbekostiging) en Wlz-Zorg.
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16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Lonen en salarissen 36.273.893 37.782.980
Sociale lasten 5.425.505 5.740.713
Pensioenpremies 2.878.656 3.191.924
Andere personeelskosten 2.296.400 2.754.867
Subtotaal 46.874.453 49.470.483
Personeel niet in loondienst 796.336 1.088.933

Totaal personeelskosten 47.670.790 50.559.416

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) : 2015 2014
Intramuraal 580 587
Extramuraal 379 403
Maaltijdservice 29 32
Overhead 50 65

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.038 1.087

Toelichting
In januari 2015 is een éénmalige uitkering van 0,25% van het bruto jaarsalaris (excl. VT en EJU) uitbetaald.

waarbij een daling van 7 fte bij intramuraal, een daling van 24 fte bij extramuraal, een daling van 3 fte bij de maaltijdservice en 
een daling van 15 fte bij de overhead.
In de post andere personeelskosten is een dotatie en onttrekking opgenomen t.b.v. de voorzieining transitie langdurige zorg,
per saldo een dotatie van € 590.000.
De post personeel niet in loondienst is in 2015 met 26,7% gedaald t.o.v. 2014, met name door interne doorberekeningen.

17. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.104.176 2.102.743
- financiële vaste activa

Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.471.925 1.512.555
- financiële vaste activa 69.621 69.621
- extra afschrijving 191.418 191.418

Totaal afschrijvingen 2.837.140 3.876.337

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2015
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 2.837.140
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.104.176

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.104.176
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 279.210
- WMG-gefinancierde vaste activa 868.059
- niet - WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa 324.656
- financiële vaste activa 69.621
- extra afschrijving 191.418
Totaal afschrijvingslasten 2.837.140

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 90.822.377
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 39.015.050
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Per maart 2015 zijn de brutosalarissen met 1,5% verhoogd.
I.v.m. een reorganistatie welke in 2014/2015 is ingezet, is stichtingsbreed het aantal FTE's in 2015 t.o.v. 2014 met 49 fte afgenomen, 
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18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.580.314 4.583.778
Algemene kosten 2.437.522 2.645.457
Cliëntgebonden kosten 942.067 875.929

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 606.284 599.052
- Energie gas 463.376 601.168
- Energie stroom 288.756 342.414
- Energie transport en overig 207.106 260.139
- Energie doorberekening -162.342 -175.208
Subtotaal 1.403.180 1.627.564
Huur en leasing 3.864.990 4.024.354
Dotaties en vrijval voorzieningen

Totaal overige bedrijfskosten 13.228.072 13.757.081

Toelichting:

De algemene kosten zijn t.o.v. 2014 gedaald,  met name door lagere belastingen (WOZ), verzekeringen, telefonie en enkele 
incidentele voordelen.
De cliëntgebonden kosten zijn gestegen (7,5%) t.o.v. 2014, met name door medicijnen, verbandkosten en laboratoriumonderzoek.
De energiekosten zijn gedaald (13,7%) t.o.v. 2014 door een zeer zachte winter en doordat de energiekosten van de Renselheerdt
grotendeels in de huurprijs zijn opgenomen.
De kosten voor Huur en Leasing (3,9%) zijn gedaald t.o.v. 2014.

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Rentebaten 42.521 108.958

Rentelasten -717.938 -370.792

Totaal financiële baten en lasten -675.418 -261.834

Toelichting:

verpleeghuis Old Wolde te Winschoten en nieuwbouw keuken in Oude Pekela. Dat de rentelasten beduidend hoger liggen
dan in 2014 komt door het aangaan van twee nieuwe leningen in 2014, deze rentelasten vallen voor het eerst volledig in 2015. 
Zie hiervoor het tabblad 3.1.7. Overzicht leningen.

20. Bijzondere baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014
€ €

Bijzondere baten 0 0

Bijzondere lasten 0 0

Totaal bijzondere baten en lasten 0 0
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De rentelasten hebben o.a. betrekking op de afgesloten leningen bij de Rabobank ter financiering van de ombouw van 

De kosten van voedingsmiddelen zijn t.o.v. 2014 licht gestegen en hotelmatige kosten zijn gedaald t.o.v. 2014. 
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21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

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

H. Sanders MBA MFC

1 Directeur - bestuurder
2 01-11-2000
3 n.v.t.
4 100%
5

toelagen 170.988
6 0
7 170.988
8 0
9

10.714
10 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 10) 181.702

11 Beloning 2014 190.786

Toelichting:

Zowel de bezoldiging van de directeur-bestuurder als de RvT leden voldoen hiermee aan de normering van de WNT.
Ter compensatie van de aftopping pensioenopbouw boven € 100.000 wordt m.b.t. 2015 in 2016 een bruto bedrag uitbetaald van € 8.334,-

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

Mw. Mr. Mw. Drs. Dhr. Drs.
E.M. Dost M. Roeters H. Drenth MGA

1 01-01-2008 01-01-2015 01-01-2015

2 JA NEE NEE

3
4

16.897 9.975 9.975
5

0 0 0
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0
8

0 0 0
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0

10 0 0 0
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 16.897 9.975 9.975

12 14.568 0 0
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Nevenfunctie(s)

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 
Raad van Toezicht geweest?

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 
eerst in de huidige functie van toezichthouder 
werkzaam binnen de organisatie?

Naam

In dienst tot (datum)

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar

Deeltijdfactor (percentage)

Functionaris (functienaam):
In dienst vanaf (datum)

Volgens de klasse-indeling bevindt Oosterlengte zich in de klasse H, de geldende maximale bezoldiging bij deze klasse is € 203.728,-. 

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

op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen 
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

Bezoldiging 2014

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
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Mw. J. Hollenbeek
A.H.M. Russchen Brouwer

1 01-01-2008 01-01-2013

2 NEE NEE

3
4

9.975 9.975
5

0 0
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0
8

0 0
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0

10 0 0
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 9.975 9.975

12 7.284 7.284

Toelichting:

22. Honoraria accountant 2015 2014
€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 62.242 57.747
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 13.471 22.161

Totaal honoraria accountant 75.713 79.908

23. Transacties met verbonden partijen

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.
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Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 
eerst in de huidige functie van toezichthouder 
werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de 
Raad van Toezicht geweest?
Nevenfunctie(s)
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen 
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Bezoldiging 2014

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

Er hebben geen mutaties in de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
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3.2.  OVERIGE GEGEVENS

3.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Oosterlengte heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering
van 31 mei 2016.

De raad van toezicht van de Stichting Oosterlengte heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de
vergadering van 31 mei 2016.

3.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

3.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

3.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

3.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

was getekend was getekend

Mevr. H. Sanders-Jager MBA MFC Mevr. Mr. E.M. Dost
Directeur - bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

was getekend was getekend

Mevr. Drs. M. Roeters Dhr. J. Hollenbeek Brouwer
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

was getekend was getekend

Dhr. Drs. H. Drenth RA MGA Mw. A.H.M. Russchen
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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gevolgen hebben.
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke (financiële)

In de statuten zijn geen regelingen opgenomen omtrent de resultaatbestemming van 2015.



3.2.8 Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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