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Leeswijzer 

Dit Jaarrapport ‘Kwaliteit dichterbij’ geeft een beeld over het beleid dat in 2021 is gevoerd. Het 

Bestuursverslag bevat een profiel van de organisatie, de visie van het bestuur, het 

referentiekader en de kerngegevens die betrekking hebben op de organisatie en de context 

waarin dit rapport gelezen kan worden. Het tweede deel van dit rapport gaat in op de 

jaarrekening 2021. 

Aanvullend op het Jaarrapport is het Kwaliteitsrapport 2021 opgesteld. In het Kwaliteitsrapport 

is focus gelegd op de ontwikkelingen rondom kwaliteit in kalenderjaar 2021. Er is ook een 

animatieversie ‘Kwaliteit dichterbij’ in duidelijke taal. Het kwaliteitsrapport en de animatie 

vindt u op de website van Reinaerde. 

https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-bestuur/kwaliteitsrapport/
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1. Duurzame maatschappelijke veranderingen 

 
1.1 Algemeen 
Reinaerde staat voor het met elkaar bouwen aan een betere wereld om ons heen waarin 

iedereen een rol van betekenis heeft. We bieden mensen van een verstandelijke beperking een 

plek om te wonen, werk en dagbeleving, ambulante begeleiding en behandeling etc. in de 

provincie Utrecht. We realiseren dit door samenspel. Samenspel met collega’s, cliënten, familie 

en de vele partners om ons heen. We werken gericht aan deze maatschappelijke opgave vanuit 

onze meerjarendoelen en hoofddoelen voor ieder jaar. We werken, wonen en leven midden in 

de samenleving die voortdurend in beweging is en ons voor veranderende opgaven stelt. De 

veranderingen vragen een veranderings- en aanpassingsvermogen van collega’s, cliënten, 

familie en de vele partners om ons heen. 

2021 stond opnieuw vooral in het teken van Corona. Het voortdurend afwegen en treffen van 

maatregelen met betrekking tot het kunnen bieden van passende zorg heeft veel van cliënten, 

familie en collega’s gevraagd. Dit heeft een groot appel gedaan op de mentale veerkracht van 

een ieder. Zelfs in dit moeilijke jaar is in het klein en soms in het groot op veel plaatsen gewerkt 

aan een betere wereld. 

Collega’s hebben hard gewerkt tijdens Corona en geven aan dat ze op adem moeten komen. Wij 

hebben de impact van Corona voor mens en werk in relatie tot onze meerjarendoelen (Koers) 

beschouwd. We hebben behoefte aan een pas op de plaats, dat horen, zien en voelen we. Met de 

pas op de plaats creëren we ruimte om onze doelen te bereiken en om perspectief te bieden. 

Ons samenzijn en werk is in de afgelopen periode veranderd en dat heeft impact. Dit kent 

negatieve kanten en tegelijkertijd brengt het ook reflectie en bezinning op de toekomst. Wij 

weten nog niet welke veranderingen blijvend zijn. Wel zien we, mede door Corona dat onze 

gekozen meerjarendoelen en onze prioriteiten nog steeds staan als een huis. Wij houden zo onze 

huidige koers vast, herijken die en zullen samen invullen wat het herstel van nu van ons vraagt. 
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Kern van onze strategie ligt in de aangescherpte vier hoofdlijnen uit de meerjarenkoers en deze 

vormen daarmee het kader voor 2022 waarbinnen wij verder stappen gaan zetten en die ons 

kompas zijn. 

Gezien en gehoord worden 

Een betekenisvol leven voor cliënten, ondersteund door maatwerk en goede zorg, onder andere 

door het multidisciplinair en methodisch werken. 

Werkplezier en waardering 

Werk- en leefgeluk, vitaliteit en ontwikkeling in vakmanschap. 

De kracht van samen 

Samen wonen en werken in een gemeenschap en partner zijn in het duurzame samenspel. 

Innovatie als motor 

Sociale innovatie ondersteunt ons in het samenspel tussen de mens en technologie. 

De prioriteit van onze koers ligt in het hart van onze meerjarendoelstellingen: 

De kwaliteit van de zorg en begeleiding door nieuwe mogelijkheden en nieuwe combinaties; 

De kwaliteit van het werk voor de ander en jezelf, in steunende en creatieve verbanden. 

Reinaerde draagt zorg voor corona-vaccinatie van cliënten, collega’s en hun familie 

Gerdien Verwoert zette de boorsterprik bij bestuurder Ella van Lingen bij Reinaerde De 

Heygraeff in Woudenberg. Op deze laatste prikdag van dit jaar kregen 700 mensen hun 

vaccinatie! 

Door onze collega’s is keihard gewerkt om nu in totaal 3.800 cliënten, familieleden en 

collega’s van Reinaerde, Bartimeus en zorgboerderij De Barrage, die broodnodige derde 

prik te zetten. 

Op zes dagen in november en december is er vroeg en snel gevaccineerd. We hebben 

dat gedaan om de onzekerheid en het risico van de omikrongolf op te vangen en zo 

veel mogelijk de zorg voort te kunnen zetten. Een prestatie waar we trots op zijn 
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Dit maken wij concreet door ruimte te bieden aan collega’s om inspiratie en steun te bieden op 

het vakmanschap, op je rol, met als kompas de strategische doelen. 

Reinaerde is een stichting die is ingedeeld in vier gebieden, bedrijfsvoering , zorginhoud, 

organisatie & innovatie en concern governance. In partnership worden de actuele strategische 

opgaven geïntegreerd gerealiseerd. 

Ondanks de grote uitdaging die het coronavirus ook in financieel opzicht met zich meebrengt, 

is de bedrijfsvoering nog steeds rendabel en is de organisatie financieel gezond en sluiten we 

2021 af met een positief resultaat van € 2,1 mln. 

Dit jaar is opnieuw veel geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie, waarmee we voor langere 

duur huisvesting kunnen bieden. 

Na een zorgvuldig doorlopen proces hebben we in samenspraak met partners in Carante Groep 

besloten de interne dienstverlening vanuit Carante Groep aan de negen partners per einde 

2022 gemeenschappelijk te beëindigen. Ten behoeve van de verlies-latendheid van de huidige 

overeenkomst met Carante, is in verband met de ontvlechting gedurende 2021 een voorziening 

gevormd van € 1,8 miljoen. De digitaliseringsopgave zullen we hiermee versneld inzetten. 

Ten tijde van het schrijven van het bestuursverslag is er sprake van een veranderende wereld. 

Oekraïne is in nood als gevolg van een verschrikkelijke oorlog. Europa biedt vele ontheemden 

een plaats voor tijdelijk onderdak. Onze minister-president M. Rutte heeft ons allen 

opgeroepen de vele vluchtelingen te helpen. Reinaerde zal Oekraïense vluchtelingen met een 

handicap opvangen inclusief begeleiders. Opnieuw worden gevoelens van veiligheid en 

zekerheid op de proef gesteld. Voor welke maatschappelijke en financiële opgaven wij de 

komende periode komen te staan is ook voor ons nog onduidelijk. 
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1.2 Werkgebied Reinaerde 

 
 

1.3 Kerngetallen 
 2018 2019 2020 2021 
Aantal cliënten 3600 3700 3400 3300 

Percentage cliënten Wlz 60 62 62 64 

Percentage cliënten Wmo 12 18 14 13 

Percentage cliënten Jeugdwet 21 13 14 13 

Percentage cliënten Overig 7 7 10 10 

Percentage financieringsbronnen Wlz 86 86 85 86 

Percentage financieringsbronnen Wmo 6 7 7 8 

Percentage financieringsbronnen Jeugdwet 2 2 2 2 

Percentage financieringsbronnen Overig 6 5 6 4 

Aantal collega’s 2616 2565 2610 2549 

Aantal FTE 1845 1916 1875 1829 
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Door middel van een onderzoekende dialoog hebben 450 cliënten verteld wat zij belangrijk 

vinden 

In februari was er een themabijeenkomst van ‘Dit vind ik ervan!’, dit keer in Houten. ‘Dit vind ik 

ervan!’ is de manier van cliënt-ervaringsonderzoek binnen Reinaerde. De bijeenkomst was voor 

begeleiders, maar er waren ook cliënten en familieleden aanwezig. Leerbegeleiders die 

hiervoor zijn opgeleid, gaven uitleg over wat ‘Dit Vind Ik Ervan’ kan betekenen voor iedereen 

en beantwoordden vragen. “We vinden het een goed idee”, gaven cliënten aan. De duimen 

gingen omhoog. De familieleden waren erg enthousiast over het gesprek waarin we elkaar 

beter leren kennen. Ze vinden het belangrijk om de wensen van cliënten te bespreken met 

elkaar en deze in het ondersteuningsplan op te nemen. 

2. Kwaliteit 
 

2.1 Kwaliteit bij Reinaerde 
In 2021 heeft het voortduren van de coronacrisis heel veel gevraagd van cliënten, familie en 

collega’s. De permanente alertheid op het bieden van kwaliteit en veiligheid, zowel in het 

aanscherpen en versoepelen van maatregelen en richtlijnen heeft veel gevraagd van de 

mentale veerkracht van mensen. Het verbinden van deze voortdurende druk en beweging doet 

een groot appel op het adequaat communiceren. Het bespreekbaar zijn van dit appel, ook in 

alternatieve gespreksvormen vormde hierin een belangrijke brugfunctie. In het handelen om de 

kwaliteit van zorg passend te houden, ondanks het hoge ziekteverzuim door corona, heeft een 

opgesteld afwegingskader ons goed geholpen. Ons streven is steeds geweest op passende zorg 

te blijven bieden. 

De omgang met het coronavirus heeft ons nieuwe inzichten opgeleverd. Nieuwe vormen van 

dagbesteding zijn versneld ontwikkeld, er is mee geëxperimenteerd en zijn na evaluatie in 

uitvoering genomen. Deze pilot is op de Heygraeff in Woudenberg begonnen (zie kader). We 

onderzoeken om dit breder in te zetten. 

Het hoofddoel in 2021 was het verbeteren van kwaliteit door samen vanuit ieders expertise 

methodisch en multidisciplinair te werken gesteund door kaders. 
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In 2021 is een ander instrument (een kwaliteitsfoto) gekozen om integraal de kwaliteit te 

bezien gebaseerd op het kwaliteitskader verstandelijk gehandicapten. Collega’s zijn opgeleid 

om dit instrument toe te passen. Er zijn inmiddels kwaliteitsfoto’s opgesteld. De locaties waar 

veel aandachtspunten en meldingen waren voor wat betreft de kwaliteit van zorg, zijn 

verbeterplannen opgesteld en adequaat gestart. Het agenderen en bespreken van 

verbeterplannen in teams vindt gestructureerd plaats. 

De processen rondom interne onderzoeken, verbeterplannen, klachtenprocedures en 

inspectiemeldingen zijn herijkt, aangescherpt en liggen nu dichterbij en in het primaire proces. 

Een vervolgontwikkeling die in 2022 gestart gaat worden dient te worden is het kortcyclus 

verbeteren (PDCA-cyclus) in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Het multidisciplinair samenwerken is verbeterd door het inzicht en de follow-ups op basis van 

de kwaliteitsfoto’s. We hebben een professioneel statuut opgesteld dat helpt in het borgen van 

rollen en verantwoordelijkheden in het multidisciplinair samenwerken. 

Teams reflecteren veel op de wijze van werken, het bieden van passende zorg. Grotendeels 

vindt dit plaats in het werk. Een gestructureerde wijze van teamreflecties vindt daarnaast ook 

plaats evenals bij het opstellen en bespreken van een kwaliteitsfoto en/of een verbeterplan op 

een locatie. 

De kwetsbaarheid in het bieden van medische zorg hebben we opgeheven door een intensieve 

samenwerking aan te gaan met een externe partij. We onderzoeken in regionaal verband in 

hoeverre we dit samenspel kunnen verbreden en versterken met andere partners in de branche. 

Zo werken we verder vanuit onze visie op laagdrempelige medisch-generalistische zorg, die 

toegankelijk blijft en die aangevuld wordt met gespecialiseerde zorg en behandeling. 

De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt adequaat uitgevoerd en is verankerd in het dagelijks 

begeleiden en behandelen van cliënten. Een punt van aandacht blijft de eenduidige vastlegging 

van onvrijwillige maatregelen. De actuele wetgeving steunt de visie en het besef vrijheid te 

erkennen en dat in zorgtrajecten ook te blijven afwegen, rekening houdend met formele 

wettelijke kaders. 

In samenspraak met begeleiders, behandelaren, cliënten en familie is goed gewerkt aan 

maatwerk, en aan maken van afwegingen rondom risico’s en maatregelen rond corona. 



pagina 12 van 53  

 

 
 

 
 
 

2.2 Conclusie Kwaliteitsrapport Reinaerde 2021 

 
2020 

Eind 2020 hadden we ons voorgenomen om in 2021 het lerend vermogen te versterken en de 

verbetercyclus in zijn geheel goed te doorlopen. Dit voornemen kwam deels voort uit de gekozen 

speerpunten van het voorgaande jaar 2020. Deze 11 speerpunten zijn destijds geformuleerd: 

1. Vanuit eenduidige kaders en methodieken werken aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. 

We noemen dit; kwaliteit op orde; 

2. Het voortzetten van samenwerken met andere partners, waarmee de kwaliteit van bestaan 

verbetert; 

3. Vakbekwaamheid en vitaliteit van collega’s helpen versterken; 

4. Meer inzichten verkrijgen uit cliëntervaringen; 

5. Herkennen en waar wenselijk doorbreken van de patronen in medezeggenschap; 

6. Doorwerken aan de ingezette financiële maatregelen; 

7. Aan de hand van ons WoonWerkToekomstPlan (WWTP) werken we aan het vernieuwen van 

de leefomgeving van cliënten; 

8. Kennis over de Wet zorg en dwang (Wzd) verder verstevigen; 

9. Het bieden van begeleiding en zorg dat aantoonbaar effectief (doeltreffend) én efficiënt 

(doelmatig) is. We noemen dit; effectieve zorg; 

10. Ruimte en aandacht voor zingeving en moreel besef; 

11. Innovatie moet waarde toevoegen aan huidige en toekomstige vraagstukken en als motor 

dienen voor waardevolle vernieuwingen in samenspel. 

Cliënten vergroten hun kans op geluk en liefde 

Op 7 oktober was het ABCDate startfeest. 60 deelnemers die bij Reinaerde wonen of 

werken, hadden een leuke avond en konden elkaar leren kennen. Een van de deelnemers 

vertelt: “Ik heb de laatste 1,5 jaar door corona wel het contact met mensen gemist. Ik vind 

het leuk hier en ik vind het fijn om mee te doen. Het is allemaal nieuw voor mij.” Er komt 

zeker een vervolg met ABCDate avonden die we gaan organiseren om elkaar te ontmoeten 

en vrienden te maken! 
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2021 

Voorafgaand aan de reflectie op de vraag wat het beeld is rondom de opvolging van de gekozen 

speerpunten, concludeert het bestuur bovenal trots te zijn op alle collega’s. Graag hadden we 

meer bereikt in het verlagen van het ziekteverzuim en het verhogen van de ervaren vitaliteit 

(speerpunt 3). Echter resulteerde de samenloop van het ‘tweede corona-jaar’ en de druk op de 

vitaliteit van collega’s, in een vergroot spanningsveld tussen het blijven bieden van zorg en 

begeleiding versus het ervaren van tijd voor collega’s en ontwikkeling in vakbekwaamheid. De 

continuïteit van de zorg voor en met cliënten is ondanks deze verhoogde druk gewaarborgd 

gebleven. Onze waardering voor de mate waarin dit gelukt is, is groot. 

 
Rondom de speerpunten zijn er grote en kleine stappen gezet en resultaten behaald. Werken aan 

de kwaliteit van bestaan (speerpunt 1) krijgt meer vorm en samenhang. Ondanks dat de set aan 

kwaliteit instrumenten op enkele/sommige plaatsen nog als onsamenhangend ervaren wordt, 

zien we meer zicht op kwaliteit en meer opvolging van verbeteraanbevelingen goed van de grond 

komen. Mede door de Kwaliteitfoto’s en de dialoog over kwaliteitsnormen ontstaat er beeld en 

taal voor een begrip wat voorheen abstract bleef. 

 
Het werken aan effectieve zorg (speerpunt 6 en 9) is primair versterkt door het realiseren van de 

woonprofielen; we bieden vaker de juiste begeleiding op de juiste plek en hierbij dient de 

ondersteuningsvraag van cliënten als basis voor de teamsamenstellingen. 

 
De in 2020 ingezette inhaalslag in leefomgeving en onderhoud (speerpunt 7 en 6) hebben we 

voortgezet in 2021. Net als de inzet rondom het realiseren van woonruimte met eigen 

voorzieningen. Daarbij is het een grote prestatie dat, ondanks de prijs- en leveringsimpact in de 

bouw en aanneming, ook in 2021 meerdere projecten zijn gerealiseerd en cliënten zijn verhuisd 

naar een woning die past bij hun wens en zorgvraag. Ook is er de inhaalslag in functioneel 

onderhoud gestart. 

 
De nieuwe participatie- en de medezeggenschapsregeling (speerpunt 5) is nog niet voor iedereen 

een uitgangsbasis. Wél is er in 2021 meer bewustwording van participatie en medezeggenschap 

van cliënten en familie binnen woningen en dagbesteding. Daarnaast zien we een groeiend besef 

van belang bij het onderwerp cliëntenparticipatie, dit blijft onze aandacht houden. 

 
Wij kijken terug op een goed geïmplementeerde Wet zorg en dwang (speerpunt 8). Graag geven 

we hiervoor een groot compliment. De aandacht voor het implementeren van de wet vroeg veel 

van begeleiders en gedragskundigen. De spanning die de wet- en regelgeving meegeven drukt 

richting nieuwe manieren van denken over vrijheid en veiligheid. Aan het eind van twee jaar hard 

werken aan kennisbevordering en bewustzijnvergroting, zijn we heel tevreden met de inzichten 

en verstevigde multidisciplinaire samenwerking. Onvrijwillige zorg wordt binnen Reinaerde 

alleen na consensus toegepast. Vóóraf afstemmen met cliënt en familie over het toepassen van 

onvrijwillige zorg in eventuele noodsituaties, geeft ruimte voor meer eigen regie. 

 
Cliëntervaringen (speerpunt 4) hebben we opgehaald door middel van een onderzoekende 

dialoog waarbij 450 cliënten samen met een begeleider spraken over wat zij belangrijk vinden. 

Een waardevolle dialoog met als uitkomst inzichten in het eigen leven en het stellen van nieuwe 

doelen waar de cliënt, wederom vanuit samenspel, aan kan werken. De inzichten die het de 

organisatie oplevert over de dienstverlening zijn hieraan ondergeschikt; het gaat ons om de 
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persoonlijke verrijking van het leven van iedere individuele cliënt. Deze valt niet te 

veralgemeniseren. Wel leert het ons de cliënt nog beter te kennen. 

 
In het afgelopen jaar hebben we ruim aandacht besteed aan moreel besef (speerpunt 10). Met 

behulp van nieuwe vormen kon moreel beraad vaker doorgaan dan in 2020. 

 
Het werken in een eigen gebouw voor dagbesteding heeft in Veenendaal een vervolg gekregen 

door onderdeel te zijn van de wijk, door uit het gebouw te verplaatsen naar werken in een 

verpleeghuis, op de markt en in het theater. Zo geven we het bouwen aan een inclusieve 

samenleving in het klein en in het groot beter vorm, zonder aparte ruimtes voor mensen met een 

beperking en met minder vastgoedlasten (speerpunt 2, 6 en 11). 

 
Samenwerking met partners voort te zetten ter verhoging van de kwaliteit van zorg heeft ons 

mooie resultaten gebracht (speerpunt 2, 6 en 11). We zijn trots om te zien dat door de 

gerealiseerde initiatieven onder andere schaarse medische specialistische zorg toegankelijker is 

geworden voor mensen met een beperking. Hier willen we meer van en het bekrachtigt ons in 

het verder durven dromen richting 2025 en 2030. We zien een koers ontstaan waarin passende 

zorg dichtbij de cliënt georganiseerd wordt en het samenspel met partners organisatiegrenzen 

zal doen vervagen en familieleden, wijkbewoners en professionals, onder welke organisatie vlag 

dan ook, onderdeel worden van het team. 

 
2022 

Vanuit samenspel met de centrale cliëntenraad en in het licht van de in 2022 te formaliseren 

nieuwe koers, hebben we de balans opgemaakt in hetgeen we willen labelen als verbeteracties 

voor 2022. We zijn gekomen tot de volgende 4 prioriteiten: 

1. Het gesprek over kwaliteit moet lokaal en dichtbij waar het zich voltrekt plaatsvinden. Als we 

kwaliteit in beeld brengen willen we dat de mensen die het betreffen betrokken zijn en 

herkenning ervaren. In 2022 willen we met behulp van meer kwaliteitsfoto’s per werkgeb ied 

en wijk en woning, kwaliteit narratief en kwantitatief in beeld brengen. 

2. Het bereiken van doelen maakt een groot onderdeel uit van de kwaliteit van bestaan voor 

cliënten. Grote doelen of kleine doelen of het juist even geen doelen als doel hebben, geeft 

invulling en richting. Het ondersteuningsplan biedt hier facilitering in aan de cliënt en aan de 

familieleden en begeleiders die ondersteunen. In 2022 willen dat cliënten nog meer 

persoonlijke doelen kunnen behalen. 

3. We zien dat de beweging op het gebied van kwaliteit monitoren, beheersen en verbeteren 

goed op gang is. Een PDCA cyclus doorlopen is niemand meer vreemd. Incidenten en 

onderzoeken resulteren in geleerde lessen om opvolging aan te geven. Het evenwichtig 

inzetten op alle fasen van cyclisch en continu verbeteren kunnen we verder bestendigen. Het 

scala aan behoeften is breed; op plaatsen ontstaat er ruimte voor vormvrijheid en op plaatsen 

bestaat de behoefte te rapportoren aan de hand van indicatoren. In 2022 willen we het gehele 

scala gaan bedienen. 

Medezeggenschap, participatie en eigen regie gaan allemaal over wie je bent en wat je vindt. 

Kijkend naar de ervaring die cliënten delen zien we dit terug; “ik voel me goed als ik zelf kan 

kiezen”, “ik ben blij als ik weer mee kan doen” zijn uitspraken van cliënten met behulp van ‘Dit 

vind ik ervan!’. Deze uitspraken expliciteren vinden we belangrijk. In 2022 willen we 

Lees meer over kwaliteit in het Kwaliteitsrapport 2021. Deze is te vinden op de website van 

Reinaerde. 

https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-bestuur/kwaliteitsrapport/
https://www.reinaerde.nl/content/organisatie/organisatie-en-bestuur/kwaliteitsrapport/
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2.3 Reflecties Kwaliteitsrapport Reinaerde 2021 
 

2.3.1. Feedback en bevindingen uit de interne reflectie Centrale Cliëntenraad 

Op 22 maart 2022 hebben de Centrale Cliëntenraadleden Cliënten (CCR-C) en Centrale 

Cliëntenraad-leden Vertegenwoordiging (CCR-V) met het bestuur in een open gesprek 

gereflecteerd op de door Reinaerde geleverde kwaliteit in 2021. Hieronder zijn de uitkomsten 

van het reflectiegesprek verwoord. 

De CCR ziet dat het beeld wat geschetst wordt concreter en duidelijker is dan voorgaande jaren. 

Daar is de CCR blij mee. Het nu beschikken over meetbare resultaten biedt mogelijkheden om 

effectiever te worden. 

De CCR en het bestuur spreken af dat we gezamenlijk de verbeterprioriteiten met elkaar gaan 

formuleren. Gezamenlijk een verbetercyclus gaan bestendigen is een gedeelde ambitie van de 

CCR en van het bestuur. 

Algemeen beeld 

De CCR-V en CCR-C leden herkennen zich voor een deel in hoofdstuk 1 ‘Zicht op kwaliteit’. De 

resultaten die bereikt zijn komen soms te positief over of de ‘call to action’ wordt gemist. Om 

verbeterpunten te kunnen destilleren is het belangrijk goed te kunnen zien waar deze liggen, zo 

geeft de CCR-V aan. 

In de formulering bij diagrammen mag duidelijker gemaakt worden wat er goed gaat en wat er 

beter kan. Bijvoorbeeld bij “Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, 

mogelijkheden en beperkingen.” voldoet 27% van de onderzochte woningen en dagbesteding 

grotendeels niet. En bij het onderwerp “Reinaerde zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om 

systematisch te reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg.” voldoet 45% van de 

onderzochte woningen of dagbesteding niet of grotendeels niet. Dit zijn onderwerpen die we 

graag meenemen bij het formuleren van de verbeterprioriteiten. 

Het beeld dat gegeven wordt, is een overall beeld van Reinaerde; de grote gemene deler. 

Doordat je het grote geheel bekijkt, mis je het zicht op onderdelen. Het blijft een uitdaging om 

ook het lokale zicht op kwaliteit goed te duiden 

Ondersteuningsplan 

De CCR-C leden reflecteren over de vraag of collega’s de cliënt met zijn of haar persoonlijke 

mogelijkheden en beperkingen goed kennen. De leden concluderen dat collega’s de cliënten 

kennen en dat collega’s er alles aan doen om cliënten goed te kennen. Ze doen hierin erg hun 

best. Soms laat het zich daarentegen niet altijd zien. 

Voor de leden van de CCR-C heeft dit met het ondersteuningsplan te maken. Het 

ondersteuningsplan moet meer aandacht krijgen. Het schiet collega’s aan tijd tekort om over 

het ondersteuningsplan te praten. De CCR-C leden bieden aan om daar met elkaar graag over 

verder te gaan praten. 

Daarbij wordt aangetekend dat het ‘goed kennen van de cliënt’ ook met de methodiek, welke 

gehanteerd wordt op de woning of dagbesteding, te maken heeft. Een CCR-C lid geeft aan dat 

de methodiektoepassing “Krachtig en zelfbewust” voor hem positief uitpakt. Hij is daar erg over 
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te spreken en bekrachtigt dit met de woorden; “De begeleiders staan altijd achter ons of naast 

ons.” 

Daarbij wordt ook genoemd dat de ene collega er beter in slaagt dan de andere. Er zijn veel 

verschillen tussen collega’s. Door de leden van de raad wordt aangegeven dat een team wat uit 

veel verschillende mensen is samengesteld, goed kan uitpakken voor de cliënt; het maakt dat 

voor elke cliënt wel een begeleider is die bij hem of haar past. 

Achtergronden agressie 

De CCR-C ziet een kleine stijging op de agressie incident meldingen, vooral door een 

onverwachtse situatie en doordat iets niet wordt toegestaan. De vraag is of er meer wordt 

gemeld of dat het beter wordt herkend of omdat het meer voorkomt? Ook wordt de vraag 

gesteld of het zou kunnen dat er door corona maatregelen een lichte stijging is? 

We concluderen dat het belangrijk is dat er binnen woningen en dagbesteding de begeleiders 

adequaat wordt gemeld en dat er geleerd wordt van de incidenten; hoe kwam het bijvoorbeeld 

dat een situatie voor de cliënt onverwachts was? 

PDCA 

Op de vraag of Reinaerde de kwaliteit en veiligheid in de zorg en de ondersteuning van cliënten 

goed bestendigt benoemen de CCR leden het ‘Woon Leef en Toekomst Plan’ en het 

implementeren van de Wzd als voorbeelden waar dit goed lukt. 

Tegelijkertijd wordt bij andere ontwikkelingen en verbeteractiviteiten een methodische aanpak 

gemist door de CCR-V leden. Een goede PDCA cyclus met daarin afstemmingsmomenten waar 

CCR leden constructief kunnen meedenken en input kunnen leveren zodat er samen 

geëvalueerd en bijgestuurd kan worden, zou de organisatie doelmatiger en effectiever kunnen 

maken. De CCR-C en -V leden en het bestuur delen deze wens en labelen dit graag als 

verbeterprioriteit. 

‘Dit vind ik ervan!’ ruimer toepassen 

Leren van de ervaringen en tevredenheid van wat cliënten vinden ziet de CCR als een belangrijk 

thema. Het instrument ‘Dit vind ik ervan!’ wordt hierin als een belangrijk middel ervaren. 

De leden van de CCR vinden dat het nog te weinig gebruikt wordt. Er is nu een groot deel 

collega’s geschoold, wat een mooie prestatie is. Echter nu mag het aantal gesprekken verder 

omhoog. 

De CCR-C leden zelf hebben nog geen ervaringen met de ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken. 

De vraag is of het wenselijk is dat een ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek met een persoonlijk 

begeleider wordt gevoerd. Het past bij de methodiek dat het een persoonsgericht gesprek is 

waarbij het helpend is als iemand je goed kent en goed met je mee kan denken rondom het 

stellen van doelen. De CCR-C leden geven aan dat er ook situaties denkbaar zijn waarbij je juist 

liever met een onbekende je ervaringen of (on)tevredenheid zou willen delen. 

De inzichten die worden opgehaald via dit instrument worden een persoonlijk doel in het 

ondersteuningsplan. De CCR waarschuwt voor het risico dat vergelijkbare uitkomsten mogelijk 

dan niet als breder getrokken verbeterthema op de ‘tafel’ van een gehele woning of 

dagbesteding terecht komen. 
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Voor de CCR-C is een ruimere toepassing van ‘Dit vind ik ervan!’ en gebruikmaking van de 

resultaten ervan in het verbeterproces een verbeterprioriteit. 

Communicatie lokaal organiseren 

Op de vraag of de familie prettige communicatie ervaart concludeert de CCR-V dat de 

ingeslagen weg om communicatie tussen Reinaerde, cliënt en de familie/vertegenwoordigers zo 

lokaal mogelijk te organiseren, goed uitpakt. De leden ervaren een duidelijke verbetering en 

geven als voorbeeld een brief aan cliënten van De Werkspecht te Maarssen waarin de gebruikte 

pictogrammen en een duidelijke opmaak de inhoud goed en begrijpelijk overbrengt. 

De communicatie vanuit het centrale niveau naar cliënten en vertegenwoordigers verloopt nog 

niet naar wens van de CCR-V leden. De leden zouden graag samen met de afdeling 

communicatie hieraan willen werken. De CCR-C leden benadrukken vooral het belang van met 

regelmaat te communiceren met familie/vertegenwoordigers, het informele netwerk en de 

collega’s; “Reinaerde zou mijn schoonouders best wat vaker mogen informeren.” 

Gezien én gehoord 

Met betrekking tot de thema’s ‘Gezien en gehoord worden’ en ‘Eigen regie vergroten’, 

concluderen de CCR-C leden dat zij serieus genomen worden. “Ik voel me serieus genomen en 

ik sta centraal. Er wordt niks buiten mij om gedaan.”, benoemt een van de leden. “Aan mijn 

hulpvraag werd voldaan. Ik kan met m’n begeleider over alle dingen praten”, benoemt een 

ander lid. 

Medezeggensch 

De CCR ziet dat de lokale medezeggenschapraden en de cliënten zelf meer betrokken kunnen 

worden. Als voorbeeld wordt het “Het Inloop huis” benoemd. Het is bedoeld voor de cliënten en 

je moet hen dan ook betrekken. “Cliënten zouden het zelf kunnen runnen, met begeleiders als 

achterwacht.” 

De CCR wil graag in gesprek met de tactisch managers over de rol én over de kennis van de 

collega’s aangaande (lokale) medezeggenschap. De CCR-V leden vullen aan met het benoemen 

dat er geen lokale verschillen zouden mogen zijn op het gebied van medezeggenschap, wat 

tenslotte bij wet geregeld is. 

Wzd en eigen regie 

De CCR geeft aan dat in het kader van het vergroten van de eigen regie voor cliënten de 

implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) daarin een goede drijvende kracht is. De 

aanpak en organisatie rondom de uitvoering van de wet is goed neergezet en behaald goede 

resultaten. 

Tevens zijn de CCR-V leden erg blij met de samenwerking die Reinaerde is aangegaan met 

Novicare rondom de inzet van medisch specialisten, dit wordt gezien als een goede stap. 
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2.3.2. Feedback en bevindingen uit de interne reflectie Ondernemingsraad 

Op 6 april 2022 heeft een afvaardiging van de ondernemingsraad (OR) met het bestuur in een 

open gesprek gereflecteerd op de door Reinaerde geleverde kwaliteit in 2021. Hieronder zijn de 

uitkomsten van het reflectiegesprek verwoord. 

Op de vraag wat het beeld is rondom het opvolging geven aan de gekozen verbeterprioriteiten 

van 2020 concludeert de OR dat corona veel impact heeft gehad waarmee doelen en verbeteren 

onder druk stonden. De OR geeft aan dat het goed is om te weten en terecht is dat de keus is 

gemaakt een aparte paragraaf te wijden aan de impact die corona gehad heeft en nog steeds 

heeft. 

Kijkend naar het overall doel van 2021; ‘het lerend vermogen versterken en verbetercyclus goed 

doorlopen’ van 2021, reflecteren de OR leden vanuit lokale perspectieven en ervaren zij het als 

een uitdaging om een overall beeld voor de gehele organisatie te vormen. De gehele 

organisatie is groot en heeft lokale verschillen. Het is een kans om van elkaar te leren en uit te 

wisselen wat de organisatie sterker maakt. Het is echter een risico als goed werkende 

concepten niet uitgewisseld worden of als er verschil in doorstroom mogelijkheden bestaan en 

er niet proactief gebied overstijgend gehandeld wordt. De OR concludeert dat dit een punt van 

attentie is waarin de OR leden ook een rol voor zichzelf zien weggelegd. 

Kijkend naar de 11 speerpunten uit 2021 die in relatie staan met de jaarplan doelen; 

concludeert de OR dat het helpend zou zijn om bij het kiezen van verbeterprioriteiten doelen 

scherper te formuleren. Concrete meetbare doelen formuleren voor een volgend jaar, gaat 

helpen om deze te bewaken en te bereiken. 

We reflecteerden op de vraag; “zijn we goed aan het verbeteren zijn geweest indachtig de 

corona impact op methodisch werken”, concluderen de OR leden dat er veel is opgebouwd in 

leren en ontwikkelen. Dit mag zich verder bestendigen omdat het op sommige plaatsen nog 

onvoldoende beslag heeft gekregen. Er heeft weinig scholing kunnen plaatsvinden. Training en 

ontwikkelingen op het gebied van Triple C hebben op veel plekken wel doorgang gevonden. 

Het methodisch werken ís overal aanwezig maar als het gaat om het binnen teams goed 

bestendigen van methodisch werken, ook met oog voor nieuwe collega’s, concludeert de OR dat 

er nog meer geïnvesteerd mag worden in leren en ontwikkelen. Het zit goed in de basis maar 

ten gevolgen van randvoorwaarden op bepaalde locaties is het nog niet voldoende tot bloei 

gekomen. Van de Wet zorg en dwang zijn de teams goed op de hoogte; het bewustzijn is enorm 

verhoogd. De e-learning training wordt als aandachtspunt genoemd, hierin zijn onderdelen nog 

niet op orde. Er wordt meer over onvrijwillige zorg gesproken en over hoe snel een maatregelen 

als onvrijwillig gelabeld, deze dialoog komt de bewustwording zeer ten goede. 

Het multidisciplinair samenwerken is veelal toegenomen of verbeterd; zorgprofessionals 

hebben meer aandacht voor betere afstemming op elkaar en in het proces van afstemming en 

samenwerking. 

Op plaatsen hebben de ondersteuningsplan cycli een wat chaotisch verloop gehad vanwege 

meer frequente afwezigheid door corona of door wisseling in onder andere gedragskundigen 

collega’s. Veel collegiale wisselingen vraagt steeds om opnieuw goede overdracht te verzorgen 

zodat de cliënten passende zorg genieten. Ook bij woningen in de wijken waar met 
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eerstelijnszorg wordt samengewerkt heeft corona een grote impact gehad qua beschikbaarheid 

en het steeds moeten schakelen in onduidelijke of wisselende maatregelen. 

Kijkend naar het thema ‘vitaliteit’ heeft Reinaerde positieve ontwikkelingen weten te realiseren, 

zo concludeert de OR; er is een vacature bank geopend en re-integratiemedewerkers worden 

vaker, meer en beter passend ingezet. Positief is ook de enorme inzet en samenwerking binnen 

teams; er wordt meer verbindend gewerkt, meer samen. Corona laat op dit gebied een positief 

effect zien. Er is meer aandacht gekomen voor de vitaliteit van collega’s; er wordt beter gekeken 

naar de draagkracht, ook bij de bedrijfsarts. Overall wordt er een ruimere en meer begripvolle 

aanpak ervaren voor collega’s bij wie het niet goed gaat. Ook middels de, vanwege corona 

geïnstalleerde, coördinatieteams wordt goed gekeken naar verlaagde draagkracht; dit wordt 

zoveel mogelijk vertaald in roosters en planning en haalbare inzetbaarheid. De mate van 

oplossingsgericht en denken in mogelijkheden is op diverse plaatsen binnen de organisatie 

gegroeid. Een aandachtspunt hierin is dat als collega’s die elders ook ingezet kunnen en willen 

worden dit niet altijd gezien wordt of niet adequaat naar wordt gehandeld. Ook op 

locatiemanagementniveau mag een betere uitwisseling van collega’s gerealiseerd worden. De 

OR legt de vraag voor; “Hoe kan dit worden toegepast binnen de gehele organisatie, zonder dat 

het wordt geformaliseerd”. Dit zodat er meer vanuit verbinding en op waarde niveau wordt 

uitgewisseld. 

Het is fijn dat er nu een uitspraak over het functiehuis bereikt is. De OR respecteert de uitspraak 

van de Ondernemingskamer. De OR gaat over tot de orde van de dag middels het monitoren van 

de implementatie. 

En benoemt met positieve energie en enthousiasme in de nieuwe samenstelling in 2022 aan het 

werk gaan. 

De OR complimenteert de organisatie hoe er wordt gehandeld ten tijde van crisis en vindt het 

mooi om te zien hoe, in korte tijd, collega’s zaken met elkaar weten te realiseren. 
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2.3.3. Feedback en bevindingen uit de interne reflectie Strategisch Team 

Op 15 maart 2022 heeft het voltallige strategisch team met elkaar in een open gesprek 

gereflecteerd op de door Reinaerde geleverde kwaliteit in 2021. Het reflectiegesprek maakt 

onderdeel uit van de cyclische route in het jaar waar we aan de hand van qua trimester 

gesprekken inhoudelijk monitoren en bijsturen op jaardoelen. Hieronder zijn de uitkomsten van 

het reflectiegesprek verwoord. 

Reflecterend op de vraag wat het beeld is rondom het opvolging geven aan de gekozen 11 

speerpunten uit 2020 (kwaliteit op orde / voortzetten samenwerking met andere partners, 

waarmee de kwaliteit omhoog is gegaan / vakbekwaamheid en vitaliteit medewerkers / inzicht 

in cliëntervaringen / patronen medezeggenschap / doorwerken aan financiële maatregelen / 

leefomgeving, inhaalslag onderhoud / Wet zorg en dwang / effectieve zorg / moreel besef / 

innovatie; vernieuwingen) concludeert het strategisch team dat we trots zijn op alle collega’s. 

Ondanks dat doelstellingen niet volledig zijn gehaald en de hoge druk op de capaciteit van de 

teams, hebben collega’s de zorg voor cliënten weten te continueren. Tegelijkertijd heeft de 

kwaliteit van zorg op plaatsen onder druk gestaan door de voortzetting van de beperkingen 

door corona. Desondanks hebben we het proces om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg 

meer methodisch georganiseerd. Dit geeft een goede basis om op door te werken in 2022; 

zowel op lokaal niveau als ook binnen de organisatie plan- en control cyclus. We concluderen 

dat we nu met regelmaat reactief werken, hier zijn we goed in en we acteren goed op datgene 

waar we geen goed gevoel bij hebben. We komen snel in de do-stand. Wat ten tijde van crisis 

en grote uitdagingen een belangrijke competentie is gebleken. Reactief zijn we sterk echter 

zien we dat het ‘proactief zijn’ nog aandacht vraagt. Door de verbeterprioriteiten voor 2022 

goed in te bedden in onze plan- en control cyclus denken we hierin te kunnen verstevigen. 

Het toetsingsinstrument ‘de Kwaliteitsfoto’ is ontwikkeld en dit levert meetbaar inzicht in het 

(volledig, bijna volledig of niet) voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals aangegeven in het 

kwaliteitskader op. Omdat de Kwaliteitsfoto als een van de instrumenten nog niet overal is 

geïntegreerd, wordt de HKZ systematiek als stevig kader door sommige managers nog gemist. 

Tevens is er nog geen volledig overall meetbaar beeld van de organisatie op kwaliteitsthema’s. 

Wel hebben we de basis beter neergezet om de kwaliteit in kaart te krijgen en zetten we deze 

verbeterslag voort. Desalniettemin zijn de lokale uitkomsten van de kwaliteitsfoto’s die we nu 

hebben niet verassend en kunnen we stellen dat we goed weten waar de verbeterpunten 

liggen. Tevens is te zien dat de beweging die het kwaliteitskader in de afgelopen 3 jaar 

gebracht heeft, maakt dat we weg bewegen van afvinken en veel meer met elkaar het gesprek 

over kwaliteit voeren. Reinaerde is hier goed in; dit gaan we verder uitvergroten. 

De set aan instrumenten rondom monitoren, beheersen en verbeteren van kwaliteit is compleet 

en de kennis en vaardigheden zijn vergroot. Het aanpassingsvermogen om instrumenten 

(gedeeltelijk) te gebruiken binnen de context is groot. De basis dient bestendigd te worden voor 

collega’s om de complete set adequaat toe te passen. De instrumenten worden op plaatsen als 

(te)veel ervaren en soms wordt de samenhang gemist. Ook zien we dat niet overal de ruimte 

wordt gevoeld om de vorm passend te maken voor de plek waar het instrument gebruikt wordt. 

Zoals bijvoorbeeld bij ‘Teamreflectie’. Reflectie in teams is van belang bij het vergroten van het 

lerend vermogen en continu verbeteren van de organisatie. We willen dichtbij deze bedoeling 

blijven. De vorm is ondergeschikt. Hier hebben we van mens tot mens dialoog op te voeren en 

is het belangrijk dat we elkaar bevragen of collega’s hier voldoende in toegerust zijn. 
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We zien dat de alertheid op veiligheid en het aanpakken en verbeteren van onwenselijke 

situaties is toegenomen. Wel leunen we nog teveel op improvisatietalenten en zijn een aantal 

hulpmiddelen onderbelicht geraakt zoals bijvoorbeeld veiligheidsoefeningen die niet hebben 

kunnen plaatsvinden. Een crisis die ontstaat pakken we kordaat aan maar het regelmatig volgen 

en integreren van follow ups rondom veiligheid vraagt een inhaalslag. We ervaren meer zicht en 

meer grip en toch zien we een glijdende schaal. Indicatoren op dit gebied zouden ons kunnen 

helpen en beschouwen we als een ontwikkelpunt voor 2022. 

Toegenomen kennis en aandacht voor werken vanuit methodieken, zoals bijvoorbeeld Triple-C, 

bieden kaders en houvast om de kwaliteit en veiligheid van de begeleiding en zorg te bewaken. 

Graag hadden we gezien dat in 2021 het methodisch werken op een hoger niveau was 

gekomen. We hebben ruimte gemist om collega’s nog beter toe te rusten. Door 

capaciteitsproblemen en uitval van trainingen zitten we nog niet op het niveau dat we hadden 

willen bereiken. Door corona is de druk (spanning) op vakbekwaamheid binnen teams vergroot. 

We zien op een aantal plaatsen dat het in de basis niet op orde is. Hier is hard op gewerkt maar 

de praktijk was zo weerbarstig dat de kwaliteit van de zorg op plaatsen onder druk stond in 

2021. 

Het verloop van collega’s is hoog door onder andere de capaciteitsdruk. En we zien dat op 

plekken begeleiders niet voldoende toegerust zijn door het grote verloop en doordat voor (de 

nieuwe) collega’s de mogelijkheden tot scholing beperkt waren. Professionele identiteit is in de 

hele breedte van de organisatie aanwezig maar de spanning op deskundigheidsbehoud en 

bevordering is groot. 

De kennis over en de uitvoering van de wet zorg en dwang is daarentegen goed 

geïmplementeerd en geborgd. 

De betrokkenheid en kennis van collega’s over wat belangrijk is voor cliënten is groot. Hier zijn 

we trots op. Ook de inspectie concludeert op basis van onderzoeken dat de cliëntgerichte zorg 

vaak op orde is. Deze ís bestendig bij Reinaerde en cliënten ervaren dit ook zo. 

We zien wel een keerzijde; uitvoering geven aan persoonsgerichte zorg is op plaatsen 

onvoldoende gelukt. Naast de capaciteitsdruk, heeft de context van het leven ten tijde van 

corona en noodzakelijke maatregelen en aanpassingen in de zorg zijn weerslag op de kwaliteit 

van bestaan voor cliënten en voor collega’s. De kwaliteit van bestaan zagen wij helaas vanuit 

deze context op een aantal plekken achteruit gaan. Moreel beraden als gespreksvorm zijn als 

waardevol en helpend ervaren. Desalniettemin zijn veel collega’s ziek geweest. En veel cliënten 

en collega’s hebben het zwaar (gehad) door corona. 

Kijkend naar hoe de cliënten zelf hun kwaliteit van bestaan ervaren en wat dit Reinaerde leert, 

concluderen we dat er weinig onvrede is. De verbeterprioriteiten kunnen liggen op het gebied 

van het vergroten van de eigen regie van de cliënt. Dit vraagt meer alertheid in de benadering 

door de begeleider. Cliënten zijn vaak gewend hoe het was en zijn soms bescheiden in wat zij 

verwachten. Beheersmatig begeleidingsgedrag komt op plaatsen nog voor, mede ook door de 

capaciteitsdruk. Ontwikkelingen hierin zijn nog niet ver genoeg zichtbaar. Op nabijheid doen we 

het goed; cliënten voelen zich over het algemeen goed betrokken. Ook in de context van de 

beperkingen van corona (om er het beste van te maken) wordt dit zo door cliënten ervaren. 
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Tegelijkertijd concluderen we dat het lastig is om de cliëntervaringen en tevredenheid objectief 

te beschouwen omdat er beperkt tot inzichten wordt gekomen. De inzichten die worden 

opgehaald middels ‘Dit vind ik ervan!’ worden met de cliënt middels een persoonlijk doel 

onderdeel gemaakt van de ondersteuning en begeleiding. Het cliëntervaringen cumulatief 

destilleren en omvormen tot verbeterkansen voor een woning, een gebied of de organisatie, is 

een ontwikkelpunt. 

Rondom de doelstellingen die we hebben op het gebied van huisvesting, renoveren en 

onderhoud concluderen we dat de inhaalslag is ingezet. Ondanks corona hebben we de 

huisvestingdoelstellingen gerealiseerd. 
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2.3.4. Feedback en bevindingen uit de interne reflectie raad van toezicht 

De leden van de raad van toezicht uiten hun waardering voor het kwaliteitsjaarverslag, waarin 

cijfers goed vertaald worden naar inzichten. Het jaarverslag geeft inzicht en sturing, zowel in 

woord als in beeld. Mede uit het kwaliteitsverslag blijkt dat dit jaar (wederom) hard gewerkt is 

om de zorg- en dienstverlening nog verder te verbeteren ondanks de druk op de capaciteit 

vanwege het coronavirus en vanwege de knellingen in de arbeidsmarkt. Een aantal 

instrumenten, waaronder de kwaliteitsfoto, heeft gezorgd dat het zicht op de kwaliteit van zorg, 

dit jaar verder de aandacht heeft gekregen en heeft geleid tot verbeteringen in onder andere, 

het methodisch werken. Hierdoor is het lerende in de organisatie verder verstevigd. Op een 

aantal locaties waar verbeterplannen worden uitgevoerd is een lange adem vereist en leidt het 

consequent volhouden tot een verbetering in het methodisch werken. Trainingen zoals Triple-C, 

hebben hieraan bijdragen. Ook de inspectie heeft aangegeven dat zij ziet dat de verbeteringen 

leiden tot het gewenste resultaat. 

De leden geven aan dat in het kwaliteitsverslag meer inzichtelijk kan worden gemaakt dat door 

professionals hard gewerkt wordt en dat het nooit af is. Daarnaast kan in het verslag worden 

aangegeven dat dit jaar een knelling werd ervaren op het blijven bieden van passende zorg en 

een hoge druk op de capaciteit. De leden geven aan dat het afwegingskader continuïteit van 

dienstverlening bij zorgen over minimale kwaliteit en veiligheid een waardevol en helpend 

instrument was bij het maken van deze afwegingen om toch de zorg te kunnen blijven verlenen. 

Het ophalen en bespreken van cliëntervaringen is een goede methode en het verder 

concretiseren van de uitkomsten kan de organisatie verder helpen. Daarnaast is het ook goed te 

onderzoeken op welke wijze de verdiepende dialoog die bij dit instrument hoort, echt van de 

grond te laten komen. Dit is mooi en hoe gaat dit verder? 

Belangrijk blijft het investeren in methodieken ten behoeve van vroegtijdige signalering van 

bijvoorbeeld agressie. Dit punt zou wellicht meer uitgewerkt kunnen worden in het 

kwaliteitsrapport. 

Dit jaar hebben de investeringen in huisvesting door nieuwbouw, renovatie of onderhoud ook 

bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering. Voor zowel cliënten als voor de collega’s. De leden 

geven aan dat deze verbeteringen, ondanks het coronavirus en de hoge druk op de capaciteit, 

toch hebben plaatsgevonden met een positief resultaat. 

Trots zijn de leden op de kwaliteitsverbetering die in Dennendal te Den Dolder gerealiseerd is, 

mede gegeven de context namelijk de cliëntengroep en de investeringen die gedaan zijn. 

Reinaerde heeft de lange (kwaliteits)verbeterlijn goed vast. Na een aantal incidenten en 

inspectiebezoeken in 2021 zien de leden een consistentie in het verbeteren van de kwaliteit in 

relatie tot het rendabel kunnen zijn van een locatie. De leden spreken hier hun waardering over 

uit. 

 
2.3.5. Feedback en bevindingen uit de reflectie van de externe visitatie 

Reinaerde organiseert jaarlijks een externe visitatie omdat het past bij onze kijk op samenspel 

en de jaarcyclus van reflectie. Externe deskundigen vanuit diverse sectoren kijken en denken 

mee over het met Reinaerde gaat. Dit heet: externe visitatie. De deelnemers aan de externe 

visitatie van dit jaar waren: 
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• Dhr V. (Vincent) Alkemade | arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn Utrechtzorg | 

directeur-bestuurder 

• Mw J. (Janneke) Stegink | kennisorganisatie Vilans | senior-adviseur Leren en veranderen 

• Mw R. (Rian) Brekelmans | zorgorganisatie ASVZ | manager Kwaliteit 

• Dhr D. (Daan) Tettero | vastgoed- en hypothekenbelegger Syntrus Achmea | 

fundmanager Healthcare 

• Ella van Lingen | Reinaerde | raad van bestuur 

• Marijke van Kraaikamp | Reinaerde | strategisch manager Zorginhoud & Dienstverlening 

• Madeleine Kardolus | Reinaerde | strategisch adviseur continu verbeteren 

• Dayenne Schuurs | Reinaerde | beleidsadviseur Kwaliteit & Veiligheid 

• Margriet Cluistra | Reinaerde | secretaresse ondersteuning strategisch team; 

verslaglegging 

Na de rondleiding door het Reinaerde dagcentrum De Weteringhoek te Houten waar we te gast 

waren op 12 mei 2022, hadden we met elkaar een open dialoog over het toegezonden concept 

Kwaliteitsrapport 2021 van Reinaerde. Hieronder leest u een uiteenzetting van het gesprek. 

 

Wat vindt u van het geschetste beeld in het rapport? 

Het is een open en eerlijk verslag; er wordt een goed beeld geschetst. 

We bewegen ons in een veranderende context, hier hebben we in het kwaliteitsrapport duiding 

aan willen geven. We verwachten grote vraagstukken en uitdagingen tegen te komen welke 

ongebruikelijke oplossingen en bewegingen vragen. Het rapport is een aanloop naar een 

transformatie waar we met elkaar in zitten. Dit wordt herkend door de visitatieleden. De juiste 

zorgprofessional op de juiste plek krijgt veel aandacht in de praktijk en in het rapport. Het 

begrip ‘passende zorg’ krijgt woorden en beeld. De visitatieleden geven mee dat er nog meer 

context geschetst kan worden, bijvoorbeeld in het voorwoord. Hoe groot is de opgave? Bij 

hoeveel cliënten spelen vraagstukken op het gebied van passende zorg? 

Positief is dat duidelijk te lezen is dat Reinaerde dit jaar meer focus heeft weten te leggen op 

kwaliteit dan in het Kwaliteitsrapport van het jaar daarvoor. Problematiek rondom de 

arbeidsmarkt en de grote uitdagingen waar we voor staan komen naar voren in het rapport. 

Cijfers, bijvoorbeeld het aantal vacatures en in-uitstroom, maar ook verhalen van collega’s 

kunnen het beeld en de opgave bekrachtigen. De visitatieleden weten uit de praktijk dat 

Reinaerde meedeed aan ‘Jouw verhaal onze zorg’. De hieruit voortgekomen verhalen van 

collega’s delen, helpt de context nog beter te laden. 

Innovatief wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, Reinaerde is hierin veelal vooroplopend. 

Wat nog meer naar voren had mogen komen in het rapport. 

Het stapje terug door meer naast/achter de cliënt gaan staan (meer regie cliënt) door collega’s 

komt goed naar voren. Ook is er ook aandacht voor de regeldruk. In oplossingsrichting kritische 

factoren om collega’s meer te ontlasten vragen aandacht maar zijn ook een moeilijkheid. 

We hebben ervoor gekozen naast het Bestuursverslag separaat een Kwaliteitsrapport te maken. 

Het bij elkaar brengen van het Kwaliteitsrapport en het Bestuursverslag vraagt nog aandacht. 

Hoe voorkom je dubbelingen zonder elders duiding en lading te missen? 
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De moeilijkheid in het maken van afwegingen rondom de opmaak van het rapport wordt 

herkend door sommige visitatieleden; vanwege de vormvrijheid zijn verschillende varianten 

denkbaar. Het is bij dit Kwaliteitsrapport fijn om alles in een keer door te kunnen lezen, zonder 

allerlei linkjes en verwijzingen. Het maakt het tot een overzichtelijk geheel; compliment over 

deze vorm. Een aantal toevoegingen in de vorm van bijlage(n) vallen aan te bevelen zoals 

bijvoorbeeld verhalen van collega’s en een voorbeeld van een uitgewerkte Kwaliteitsfoto. De 

lezers worden nieuwsgierig naar dit instrument en een concreet voorbeeld kan daarin helpend 

zijn. 

Zijn er zaken die onduidelijk zijn of die u mist? 

Het valt aan te bevelen dat er voor 2022 een plan en/of richting wordt opgenomen over hoe 

Reinaerde om wil gaan met de preventie van mogelijke verspreiding van corona (en/of infectie 

ziekten). 

Er wordt opgemerkt dat in de reflectie van de raad van toezicht geen input is gegeven op het 

gebied van personeel en personele capaciteit. 

Het is de visitatie leden opgevallen dat in de reflectie van de centrale cliëntenraad (CCR) wordt 

aangegeven dat er in het kwaliteitsrapport op sommige plekken ‘the call to action’ wordt 

gemist. We herkennen dit. Enerzijds omdat er soms verschil van inzicht is in wat organisatie 

breed aandacht vraagt versus wat lokaal aandacht nodig heeft. Anderzijds omdat de CCR dit 

aangaf naar aanleiding van hoofdstuk 1 waarin een objectief beeld is geschetst en er inderdaad 

geen oordeel is opgenomen over wat goed gaat en wat beter kan; dit oordeel en de 

bijbehorende ‘call to action’ werd gezamenlijk gevormd tijdens de reflectie momenten. 

De visitatieleden merken op dat het helpend is om verhalen te delen van zowel cliënten als 

collega’s. 

De verhalen zijn reeds geselecteerd echter ontbraken deze nog in de opmaak van de 

conceptversie die besproken werd. De visitatieleden noemen voorbeelden welke een goede 

toevoeging zouden zijn; 

Verhalen van collega’s, denk hierbij aan uitkomsten van dialogen met collega’s waarom ze 

kiezen voor werken/om te blijven bij Reinaerde. 

Verhalen over bewegingen in (maatschappelijke) samenwerking met familie en andere collega- 

zorgaanbieders uit de regio op in het rapport. Reinaerde beschikt over veel van dit soort 

voorbeelden uit de praktijk. 

We wisselen van gedachten over voor wie we het kwaliteitsrapport eigenlijk schrijven? Enerzijds 

zijn we dit verplicht; anderzijds willen we de verbetering van kwaliteit voor onszelf vastleggen 

en het rapport niet als middel zien maar als doel om onze kwaliteitscyclus goed te doorlopen 

en te bestendigen. Wie de lezer is, blijft soms een vraag en dit wordt herkend bij eenieder aan 

tafel. 

De samenvatting kan pakkender; de tekst leest niet makkelijk en dat is jammer omdat het 

vooraan in het rapport staat. Met een eenvoudige redactieslag is dit op te lossen. 
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Wat is uw beeld van de opvolging gegeven aan de speerpunten uit 2020? 

De leden merken op dat de meeste speerpunten in het rapport staan, maar dat het wel even 

zoeken is. En geven de vraag terug; “Waar vinden wij (Reinaerde) dat we staan?” Dat staat wat 

meer tussen de regels en mag best explicieter worden genoemd. De samenvatting bevat de 

speerpunten en opvolging, het kan wel explicieter uitgeschreven worden. Door bijvoorbeeld in 

het voorwoord of de bestuursconclusie een tabelletje opnemen, is niet fraai, maar wel helpend. 

Wat vindt u van de gekozen verbeterprioriteiten voor 2022, mede in het licht van uw achtergrond 

en visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan? 

• Positief, goed, herkenbaar. 

• Rondom het kwaliteitssysteem zijn er veel instrumenten; hoe zou je met minder 

instrumenten hetzelfde kunnen bereiken? 

• Balans in focus houden versus handhaven van de niet-geprioriteerde punten; ondanks 

dat we sommige punten niet prioriteren zegt dit niet dat deze zaken geen aandacht 

krijgen. Deze zaken gaan mee in het reguliere werk en we vermoeden dat er punten in 

de slipstream van het gekozen verbeterpunten mee zullen gaan. Voorbeeld: een niet- 

geprioriteerd punt rondom multidisciplinaire samenwerking zal in de implementatie van 

het nieuwe ECD veel aandacht krijgen. 

Aanvullend voeren we graag met elkaar een open dialoog over hoe binnen uw werkveld en of 

organisatie opvolging wordt gegeven aan het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren 

van kwaliteit. Hieronder is een uiteenzetting van het geen besproken is. 

In het kwaliteitsrapport wordt op treffende wijze inzicht gegeven in de uitkomsten van de cliënt 

ervaringen zoals deze bedoeld zijn binnen de methodiek van ‘Dit vind ik ervan!’. De 

dienstverlening binnen Reinaerde uitdrukken in 1 cijfer doet de diversiteit aan mensen en 

zorgvragen en dienstverleningsvormen tekort. Samen, in de driehoek van cliënt, familie en 

professional, werken we aan doelen en bereiken we een betere kwaliteit van leven. Een cijfer 

alleen voor de zorgorganisatie past niet bij onze visie van het creëren van dit samenspel. We 

krijgen complimenten voor de concreet geschetste inzichten voortgekomen uit de ‘Dit vind ik 

ervan!’ gesprekken. 

We spreken over de droom naar het in beeld brengen van de kwaliteit op lokaal niveau. Het in 

beeld brengen van de kwaliteit van leven per wijk of dorp, zien we als een wens voor de nabije 

toekomst. 

We spreken over de ambitie om veel meer zicht op kwaliteit van leven te creëren vanuit de 

samenleving, waarin de familie onderdeel is van het team. 

Methodisch reflecteren in het werk door de collega’s is een belangrijk onderdeel van het leren 

en verbeteren; verslaglegging van teamreflectie maakt dat je nadenkt over hoe je het opschrijft; 

dit versterkt ook het leereffect. In het kwaliteitsrapport komen de inzichten die teamreflectie 

hebben gegeven naar voren, dat is sterk en waardevol. 
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Het valt aan te bevelen om in 2022 bij iedere (beleid)wijziging, inspanning of ontwikkeling 

welke overwogen wordt, onszelf de vraag te stellen; “Wat is de uitwerking hiervan op het 

personeel? Wat vraagt dit van de collega’s? Wat is helpend in het werkplezier wat is juist 

belemmerend?” Tot hoever kún je gaan als organisatie? Bij elk beleidsinstrument en elke actie 

zou je je moeten afvragen wat heeft het personeel hiervoor nodig? Het werven van het schaap 

met 5 poten is niet meer van deze tijd. Het vinden van mensen met competenties, hen 

aanmoedigen in het verder ontwikkelen van deze competen 
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3. Collega’s 
 

We zijn oprecht trots op de inzet en betrokkenheid van collega’s gedurende moeilijke periodes 

waarin corona veel van hen vroeg, zowel in het werk als privé. In 2021 hebben we ons sterk 

operationeel moeten focussen op de inzet van toegeruste teams als gevolg grote arbeidsmarkt 

schaarste en corona. De openstaande vacatures zijn in aantal licht gestegen, maar in combinatie 

met het hoge ziekteverzuim zijn er vele teams onderbezet. Dit leidt tot spanning in teams 

omdat het verlenen van passende zorg op minder schouders rust. Weliswaar zijn er heel veel 

uitzendkrachten ingezet hetgeen tijdelijke verlichting biedt, maar niet bijdraagt aan een stabiel 

goed toegerust team. De aandacht en waardering voor collega’s in deze moeilijke tijden hebben 

op veel verschillende natuurlijke manieren plaatsgevonden om de veerkracht te versterken. We 

zijn trots op de grote bereidheid en inzet van collega’s om de vaccinaties slagvaardig uit te 

voeren. 

We hebben nieuwe functieprofielen vastgesteld en de samenstelling van teams bepaald, 

gekoppeld aan de zorgvraag om op deze wijze teams te versterken. Het daadwerkelijk invoeren 

hiervan biedt kansen in de ontwikkeling en loopbaan van collega’s. De planbureaus hebben we 

heringericht, dichter bij de locaties, waardoor de flexibiliteit van inzet is vergroot. 

In regionaal verband met collega-organisatie in branche en in de VVT werken we samen aan de 

arbeidsmarktkrapte door verschillende instrumenten in te zetten en uit te proberen. De 

samenwerking met onderwijsinstellingen verloopt goed. 

Door de krimpende arbeidsmarkt wordt het in kwantitatief opzicht moeilijker om de vacant 

gestelde begeleidersfuncties in te vullen door de instroom van nieuwe collega’s. In kwalitatief 

opzicht ligt de instroom onder het gevraagde werk-/denkniveau (meer begeleiders A) hetgeen 

een effect kan hebben op verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het verzuim, 

de werkdruk en de veiligheids-beleving van collega’s. 

De vraag om opleidingsplekken blijft. Het afgelopen jaar hebben we meer opleidingsplekken 

binnen Reinaerde gerealiseerd. 

We zijn een goede weg ingeslagen, dit vraagt doorgaan op de ingeslagen weg; het blijven 

versterken van de teams, we zijn bezig met het realiseren van een kwaliteitsslag op kennis en 

kunde en de ontwikkeling van collega’s. Door sterkere teams te organiseren en 

doorstroommogelijkheden te creëren, blijft het werk aantrekkelijk voor huidige en nieuwe 

collega's. Hiermee verbeteren we voor heel Reinaerde de kwaliteit van zorg en begeleiding, 

zorgen we voor meer draagkracht in teams, verlichten we de werkdruk en is er meer oog voor 

loopbaanontwikkeling. Reinaerde heeft ook een gedragscode voor collega’s. 
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Introductiebijeenkomsten voor nieuwe collega’s 

In oktober vond de eerste introductiebijeenkomst voor nieuwe collega’s plaats sinds de 

start van de coronacrisis. De bijeenkomst vond volledig online plaats en was bedoeld voor 

collega’s die in augustus bij Reinaerde zijn gestart. 

Bekijk hieronder een korte impressie deze eerste interactieve bijeenkomst. 

https://youtu.be/YHGASxqaK8Q 

Onboarding: Het is belangrijk dat nieuwe collega’s zich gezien en gehoord voelen bij Reinaerde. 

Een goed onboardingsprogramma kan hieraan bijdragen. Dit moet nog vorm gegeven worden 

(HR, communicatie, Mooi en recruitment). Hier kunnen nog andere disciplines aan worden 

toegevoegd. 
 

Afhankelijk van de coronamaatregelen is het scholingsprogramma in 2021 anders gepland en 

uitgevoerd. Daarin werden voortdurend keuzes en belemmeringen ervaren. 

Het jaardoel voor 2021 was het ontwikkelen van ons leiderschap en het vergroten van het 

zelforganiserend vermogen binnen Reinaerde. Als gevolg van het voortdurend ‘overleven’, het 

operationeel focussen op het verlenen van passende zorg door het team, hebben we voor 

komend jaar een grote opgave in het ontwikkelen van leiderschap. We zien dat als het 

versterken van het zelforganiserend vermogen dat wij breder in de organisatie willen 

integreren, dit een sleutel is voor de medewerkerstevredenheid. 

We hebben in 2021 met elkaar geconstateerd dat door de huidige schaarste op de arbeidsmarkt 

we met elkaar nieuwe concepten van arbeid en werk moeten gaan onderzoeken en ontwikkelen 

en zodoende aangepaste concepten van zorg & dienstverlening in gesprek dienen te brenge 

https://youtu.be/YHGASxqaK8Q
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4. De kracht van samen 
Vanuit de koers van Reinaerde en het jaarplan streven we ernaar de effectiviteit en vernieuwing 

van onze dienstverlening en resultaten te verbeteren door het samenspel en contact met onze 

relaties op alle niveaus te verstevigen. We zien dat veel lokale netwerken ontstaan of zich 

verbreden in het samenspel met andere zorgaanbieders voor wat betreft dagbesteding en werk, 

ambulante dienstverlening en behandeling. 

Een goed voorbeeld van een sterk groeiend lokaal netwerk is KOOS: een eigen netwerk voor 

specialistische jeugdhulp in de gemeente Utrecht. Dit is het tweede jaar dat KOOS als 

netwerkorganisatie actief is in de omgeving en met gemeenten. De bevindingen zijn positief 

voor zowel cliënten als externe partijen. 

Met gemeenten worden stevige gesprekken gevoerd over de dienstverlening in relatie tot de 

bekostiging. Dit leidt tot nu toe tot kleine verschuivingen in de dienstverlening tussen 

Reinaerde en samenwerkingspartners. Samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis en de VGU- 

zorgaanbieders is een analyse gemaakt van de belangrijkste knelpunten voor wat betreft 

ontwikkeling vraag en aanbod van zorg (wonen). 

We hebben het programma Olie in de Lamp grotendeels gerealiseerd en een 

WoonWerkToekomstPlan 2.0 vastgesteld, waardoor cliënten kunnen wonen op een plek met de 

beste ondersteuning voor hen en in aantrekkelijke huisvesting wat leidt tot een hogere 

kwaliteit van dienstverlening en een meer rendabele zorgexploitatie. We hebben ook een 

financieel meerjarenperspectief dat passend is bij de investeringsopgave in wonen voor de 

komende jaren (WWTP 2.0). In 2021 is opnieuw op meerdere plaatsen nieuwbouw gerealiseerd, 

zoals een nieuw gebouw van Plein 4 (dagbesteding, behandelfunctie, samenwerkplaats) op 

Dennendal te Den Dolder, Dennendalweg 1,3,5,7 is goede voortgang gerealiseerd en de 

Pratumplaats te Utrecht is gerealiseerd. 

Tevens zijn er meerdere nieuwbouwplannen ontwikkeld en goedgekeurd: de nieuwbouw van 

twee woongebouwen op Dennendal te Den Dolder voor de cliënten met de meest intensieve 

begeleidingsvraag. Bijzonder aan deze nieuwbouwplannen is dat we vanuit onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, besloten hebben deze vorm van zorg en 

dienstverlening voort te zetten, ondanks onrendabele dienstverlening en investering. Daarnaast 

is besloten tot de huur van een nieuwe locatie De Buurt (Reinoutdreef) te Utrecht. 
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Voortzetten van het realiseren van meer woonruimte met eigen voorzieningen 

Bewoners van Reinaerde Heivlinder in Utrecht hebben een licht verstandelijke beperking. Zij 

gaan begin 2022 verhuizen naar de nieuwe woning Reinaerde Pratumplaats in Leidsche 

Rijn. Ze hebben er enorm veel zin in. De nieuwe plek sluit beter aan bij hun persoonlijke 

mogelijkheden en beperkingen. De prettige woonomgeving zorgt ervoor dat ze nog meer 

kunnen meedoen in Utrecht en zich zo beter ontwikkelen in hun zelfstandigheid. 

GroenWest, HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed en de Gemeente Utrecht heten de 

bewoners alvast welkom met taart en vertellen wat het project zo bijzonder maakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTRAe6CusYE 

https://www.youtube.com/watch?v=DTRAe6CusYE
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Meedoen 

Bij De Bombardon in Veenendaal doen steeds meer cliënten werkzaamheden in de buurt. 

Dat kan variëren van klussen doen, werken in de ouderenzorg of bij theater Lampegiet. 

Cliënten bezorgen taarten of brengen koffie rond op de markt. Collega’s van De 

Bombardon doen gewoon mee in Veenendaal. Ze doen ertoe en leren nieuwe 

vaardigheden. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen. En dat wil de Bombardon verder 

faciliteren. Daarvoor zoekt ze continue naar kansen en mogelijkheden voor cliënten om te 

werken bij en voor anderen. In dit filmpje vertelt medewerker Marieke Groenman over hoe 

de Bombardon dit doet. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx6p-whfHj8 

5. Rendabele bedrijfsvoering 
 

Ons hoofddoel voor 2021 was het realiseren van een rendabele bedrijfsvoering door de 

afgesproken maatregelen te effectueren en te verankeren in onze bedrijfsvoering. De afgelopen 

twee jaar zijn als gevolg van corona onvergelijkbaar en hebben geleid tot een uitvoering die 

zich ruim buiten de gezonde bedrijfsvoeringskaders manifesteert, zowel op het gebied van 

verzuim en gezondheid, van inzet uitzendkrachten, achterblijven van bezetting van woningen, 

etc. De draagkracht en wendbaarheid van mens en organisatie na de coronacrisis om terug te 

keren naar een gezonde bedrijfsvoering is cruciaal. Actueel (over 2021) en ook in 

meerjarenperspectief voldoen we aan de te stellen ratio’s voor een financieel gezonde 

bedrijfsvoering. Alleen voor het jaar 2022 hebben we eenmalig extra kosten te maken voor de 

ontvlechting van Carante en implementatie van nieuwe applicaties en ondersteuning. We 

verwachten dat we deze incidentele kosten buiten de reguliere berekening van de bancaire 

ratio’s mogen houden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx6p-whfHj8
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We hebben in 2020 en 2021 een programma Keer het Tij uitgevoerd gericht op het realiseren 

van maatregelen (€ 7,5 mln.) om de bedrijfsvoering structureel te verbeteren. Positieve 

resultaten: meer rendabele dienstverlening van dagbesteding, het door derden laten 

voortzetten van sommige typen dienstverlening, een beter evenwicht in opbrengsten en kosten 

van behandeling De eindopbrengst is fors lager dan beoogd als gevolg van corona en 

arbeidsmarkt schaarste. 

Het inzicht in niet rendabele dienstverleningsvormen is verbeterd. Hierop zijn en worden actie, 

activiteiten en ontwikkelslagen gemaakt. Voor het cluster intensieve begeleiding (130 cliënten) 

heeft een grondige analyse plaatsgevonden om dit kwalitatief en financieel gezond te krijgen. 

Vanuit de methodiek wordt samen met partners oplossingsrichtingen gezocht om deze 

dienstverlening meer rendabel te realiseren, incl. een beter tarief voor ZZP7 c.q. meerzorg. 

Zo hebben we ook de locatie Merenhof te Abcoude overgedragen aan zorgaanbieder Ons 

Tweede Thuis, waarmee de dienstverlening ook in de toekomst gecontinueerd kan worden en 

een perspectief ontstaat voor nieuwbouw voor deze cliënten. De dagbesteding in Veenendaal 

(voormalig Bombardon) heeft een nieuw concept en is daarmee steviger verankerd in de lokale 

gemeenschap. 

In 2021 hebben we als gevolg van corona ruim € 5 mln. extra kosten gemaakt voor de extra 

inzet van uitzendkrachten als gevolg van het hoge verzuim, de extra inzet voor 

vaccinatiecampagnes, de kosten van aangepaste dagbesteding en vervoer etc. Over 2020 en 

2021 zijn deze kosten volledig vergoed door de landelijke overheid. Daardoor bedraagt het 

financiële resultaat over 2021 € 2,1 mln. positief. Dit betekent tevens dat we alert en wendbaar 

moeten zijn op het tijdig dalen van de extra kosten (vooral verzuim) zodra de landelijke 

steunmaatregelen worden beëindigd. Vooralsnog lopen de landelijke steunmaatregelen door in 

2022. 

Het resultaat is beïnvloed door incidentele factoren, zoals de verkoop van vastgoed dat niet 

meer nodig was voor de bedrijfsvoering en het vormen van een voorziening voor de 

ontvlechtingskosten van Carante. Deze incidentele factoren zijn per saldo ongeveer neutraal. 

De reguliere omzet is in 2021 iets achtergebleven bij de prognoses als gevolg van corona, 

waardoor niet de volledige dienstverlening kon worden geboden én als gevolg van de 

arbeidsmarktschaarste, waardoor niet alle woningen volledig bezet konden worden. Met name 

de arbeidsmarktschaarste is een risico voor de komende jaren en vraagt om nieuwe concepten 

van dienstverlening. 

De financiële positie van Reinaerde is stabiel en gezond (per ultimo 2021: solvabiliteit 37%, 

debtservice-coverage-ratio 1,8, loan tot value 57%). Qua liquiditeit hanteren we de buffer 

(minimaal twee maanden operationele kosten kunnen opvangen). We voldoen daarmee aan de 

(bancaire) ratio’s voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. In het financieel 

meerjarenperspectief is ruimte om te blijven investeren in nieuwbouw voor cliënten. We 

trekken in het realiseren van nieuwbouw samen op met de Rabobank, ING en het 

Waarborgfonds voor de Zorgsector. Voor 2022 is de financiering van nieuwbouw door hen 

toegezegd. De omzet zal in 2022 ongeveer op gelijk niveau liggen als in 2021. Het resultaat 

blijft naar verwachting krap op 1-2%, maar door de eenmalige kosten in verband met de 
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ontvlechting van Carante en implementatie nieuwe systemen komt deze effectief uit op een 

verlies van € 1,6 mln resultaat in 2022. 

De belangrijkste externe risico’s zijn gelegen in de transitie naar een toekomstbestendige 

gehandicaptenzorg. De (macro) betaalbaarheid van de zorg én de arbeidsmarkt schaarste zijn de 

belangrijkste drivers voor een te verwachten transitie. We verwachten dientengevolge 

noodzakelijk en op korte termijn grote maatschappelijke wijzigingen in de (financiering van) 

dienstverlening in dagbesteding en wonen. In het samenspel met cliënten, familie, collega’s en 

partners zullen wederzijdse verwachtingen gaan wijzigen. De mate waarin Reinaerde hierop ook 

zakelijk passend de bedrijfsvoering kan aanpassen vraagt de komende jaren veel aandacht. We 

dragen ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om evenwichtige keuzes te maken 

in kwaliteit van dienstverlening en het benodigde rendement gezien de toenemende spanning 

in de betaalbaarheid van de zorgkosten specifiek voor de begeleiding van cliënten met een 

intensieve ondersteuningsvraag. 

We verwachten dat we in toenemende mate samen met de zorginkopers (zorgkantoor en 

gemeenten) én in samenspel met andere (zorg)aanbieders expliciete keuzes gaan maken in het 

aan te bieden dienstverleningsportfolio. Ook zullen we versneld nieuwe concepten op het 

gebied van arbeid en werk moeten ontwikkelen en aanbieden om enige effecten van de 

arbeidsmarkt schaarste tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan digitalisering, robotisering, 

maar ook alternatieve invulling van begeleiding. 

Een specifiek risico is gelegen in het ontvlechten van de I&A-activiteiten vanuit de Carante 

Groep. De continuïteit van de digitale ondersteuning van de werkprocessen moet goed geborgd 

blijven tijdens dit ontvlechtingsproces. Hierop monitoren we maandelijks op diverse wijzen en 

met behulp van externe visitatoren en een set aan getroffen maatregelen om deze risico’s te 

mitigeren. 

De effecten van de oorlog in Oekraïne zijn op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Naast het 

opvangen van vluchtelingen met een handicap, de sterk gestegen energieprijzen kunnen de 

gevolgen in potentie nog veel groter zijn. 
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Kookapp 

Spinaziestamppot met chipolataworstjes of rodekool met aardappelen en een gehaktbal. 

‘Zelfgemaakt natuurlijk, dankzij de Kookapp.’ Corina de Graaf heeft een licht 

verstandelijke beperking en houdt erg van koken. De app helpt haar om een gezonde en 

betaalbare maaltijd te bereiden en draagt bij aan haar zelfstandigheid. ‘Ik vind het erg 

leuk om nieuwe recepten uit te proberen’, zegt Corina. 

Reacties van andere cliënten die de Kookapp uittesten, zijn dat ze het prettig vinden 

daarmee minder afhankelijk te zijn tijdens het koken. ‘Ook vinden ze het hip, koken met 

een app. Aan begeleiders geeft het bovendien de mogelijkheid om samen met cliënten 

nieuwe recepten uit te proberen. Zo kan het de interactie en zelfredzaamheid bevorderen. 

De Kookapp is een initiatief van Stichting Humanitas DMH in samenwerking met 

Reinaerde en Amerpoort. Lees het hele artikel op rijksoverheid magazines: Onbeperkt 

meedoen! 

Lees het hele artikel op rijksoverheid magazines: Onbeperkt meedoen! 

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/onbeperktmeedoen/2020/03/onbeperkt-koken
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6. Innovatie 
 

Ons hoofddoel in 2021 was het vergroten van ons verander- en aanpassingsvermogen, 

ondersteund door digitale mogelijkheden en andere innovatieve toepassingen. Sturing op leren 

en innoveren is verbreed, bijv. door vernieuwend werken in de zorg, dare-to-care, 

leerinterventies. Inhoudelijk richten deze innovaties zich sterkt op de twee belangrijkste 

speerpunten: kwaliteit en arbeid & gezondheid. Vanuit de coronacrisis zijn meerdere 

initiatieven ontwikkeld om anders werken en ontmoeten die een goede spin-off zijn om 

innovatie een boost te geven. 

Om de digitaliseringsopgave snel en passend vorm te geven hebben we geconcludeerd dat de 

samenwerking in de Carante Groep beter ontvlochten kan worden. Dit betreft de 

backofficeactiviteiten op gebied van I&A, salarisadministratie etc. We geven het ontwerp voor 

onze nieuwe gewenste (digitale) ondersteuning en werkprocessen vorm vanuit visie en strategie 

digitalisering. De ontvlechting van Carante is qua bestuurlijke besluitvorming afgerond tot 

opheffing van Carante per ultimo 2022. Bovendien is er perspectief op diverse nieuwe 

samenwerkingsmodellen voor verschillende soorten dienstverlening. In 2022 zal de 

daadwerkelijke ontvlechting en opbouw van de nieuwe digitale dienstverlening gerealiseerd 

moeten worden. De continuïteit van de digitale ondersteuning van de werkprocessen tijdens het 

proces van ontvlechting Carante Groep zal onze volle aandacht krijgen. 

We hebben besloten om te gaan werken met een nieuw Elektronisch Client Dossier (ECD) 

waardoor tevredenheid van collega’s wordt verhoogd (minder administratieve lasten), de 

multidisciplinaire samenwerking beter wordt geborgd en de communicatie met cliënt en familie 

verder verbeteren (interactiever worden). Dit draagt bij aan ons hoofddoel om ons 

aanpassingsvermogen te vergroten: het voorbereiden op het werken met een Persoonlijke 

GezondheidsOmgeving (PGO). 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen past heel goed bij de missie van Reinaerde, met 

elkaar bouwen aan een betere wereld om ons heen waarin iedereen een rol van betekenis heeft. 

We geven dit onder meer vorm door de participatie te bevorderen van cliënten in de 

samenleving: we breken een lans voor dat alle cliënten kunnen stemmen, maar ook door zoveel 

mogelijk cliënten midden in de samenleving werk of dagbesteding te bieden (in plaats van 

eigen winkel, dagbesteding). Het streven is dat iedere cliënt dienstverlening blijft houden, ook 

al is het onrendabel. Ook is een nieuw WoonWerkToekomstPlan vastgesteld met een grote 

verduurzamingsopgave, waarvoor ook middelen zijn vrijgespeeld. 
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7. Medezeggenschap 
 

7.1 Ondernemingsraad 
Sinds mei 2021 heeft Reinaerde een nieuwgekozen Ondernemingsraad (OR) voor een periode 

van vier jaar: 

Leonie Dingemans (voorzitter), Sander van Dort (vice voorzitter), Saskia Terlouw (vice 

voorzitter), Ad van Dijk (OR lid), Ioanna Kruizinga (OR lid), Christy van Vliet (OR lid), Benno 

Spijker (OR lid), Adrie van Helden (OR lid), Ron Hortensius (OR lid), Sem el Ouafi (OR lid), 

Nathali van Oort (OR lid), Gea van Veen (OR lid), Tineke van Asselt (OR lid), Sanne Tempert (OR 

lid). 

De OR is een goede afspiegeling van de organisatie, doordat de zetels door begeleiders, 

managers en collega’s uit de verschillende organisatieonderdelen worden bemenst. Ook zijn 

alle gebieden vertegenwoordigd. Reinaerde is een grote organisatie (3800 cliënten, 2600 

collega’s, 750 vrijwilligers) met veel verschillende locaties in de provincie Utrecht. Om contact 

te houden met management en collega’s zijn OR leden verdeeld als contactpersonen over de 

vier Reinaerde gebieden: Zeist & omstreken, Veenvallei, Lekstroom en Utrecht & Weidegebied. 

Daarnaast zijn er binnen de OR drie vaste werkgroepen: Arbo-sociaal, Financieel & Organisatie 

en PR & Communicatie. Om speciale besluiten te monitoren worden er ad-hoc werkgroepen 

samengesteld, bijvoorbeeld de OR-werkgroep Carante ontvlechting en de OR-monitor groep 

Functiehuis. 

Het jaar 2021 was turbulent. Met name in de opmaat naar de zitting van Ondernemingskamer 

was er veel te doen over het besluit van de organisatie om te werken met nieuwe samenstelling 

per team (de functiemix) die past bij de zorgvraag van de cliënten. De OR onderkende dat de 

toenemende zorgvraag het hoofd moest worden geboden, met vragen als hoe je kom je aan de 

juiste collega’s, hoe bindt je ze en hoe houd je ze gezond inzetbaar. De OR was van mening dat 

er naast de woonprofielen en de functiemix ook in het functiehuis plek moest komen voor extra 

functieprofielen voor intensief en zeer intensief. De Ondernemingskamer heeft geen 

inhoudelijke uitspraak gedaan en heeft alleen een uitspraak gedaan over hoe de organisatie het 

proces tot het besluit heeft doorlopen. De Ondernemingskamer achtte dit proces – waaronder 

het proces van medezeggenschap – als zorgvuldig, waarmee de organisatie verder mocht gaan 

met de uitvoering van het besluit. 

Naast het functiehuis waren er natuurlijk ook andere onderwerpen die werden behandeld in de 

OR zelf en in de overlegvergadering (OV) met de bestuurder: 

Corona, De Merenhof te Aboude, de financiële Quadrimester rapportages, Project behoud 

personeel in de zorg, de Carante ontvlechting, Jaarbericht vertrouwenspersoon 2020, de 

Klachtencommissie, de Kaderbrief 2022, het Woon Werk Toekomst Plan versie 2021, Perspectief 

Arbeidsmarkt, Begroting 2022. 
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Na een lange tijd van corona maatregelen is het nog steeds zo dat we alert moeten zijn en onze 

eigen verantwoordelijkheid moeten nemen naar onze collega’s en onze cliënten. De primaire 

taak van Reinaerde is het verlenen van optimale zorg voor haar cliënten. Die zorg verlenen we 

met elkaar. Wegens uitval en uitstroom van personeel in combinatie met de schaarste op de 

arbeidsmarkt komt ons werk onder een te hogedruk te staan. Dat is ongewenst. 

De OR is er voor alle collega’s van de organisatie en komt op voor de belangen ván alle 

collega’s. Daartoe denkt de OR mee over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen en kan 

de OR door advisering of instemming veel invloed hebben op de bedrijfsvoering. De OR is er 

niet voor de individuele belangenbehartiging. Natuurlijk mag eenieder de OR vragen stellen via 

het OR mail adres ondernemingsraad@reinaerde.nl . 

Dagelijks wordt de mail gelezen en behandeld door Henri Surquin. Hij is de ambtelijk secretaris 

en bruggenbouwer. Het is zijn rol de OR en het bestuur te ondersteunen in het vormgeven van 

medezeggenschap. 

7.2 Centrale Cliëntenraad 
Een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van leven voor cliënten van Reinaerde is de 

bedoeling van medezeggenschap. De Centrale Cliëntenraad Reinaerde (CCR) ziet dat die 

kwaliteit onder druk staat. Dat heeft te maken met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 

waardoor het moeilijker wordt voldoende collega’s aan te trekken en te behouden. Dat heeft 

natuurlijk ook te maken met de Corona Pandemie die voor het tweede jaar Nederland in z’n 

greep hield. En dat heeft ook te maken met interne ontwikkelingen binnen Reinaerde. 

Voor de CCR zijn in het afgelopen jaar ook het Welzijnsbudget en de informatiepositie van de 

CCR belangrijke onderwerpen geweest. 

Natuurlijk werd, net zoals in 2020, de medezeggenschap van cliënten 2021 sterk gekleurd door 

de coronapandemie. Gelukkig werden wij niet meer geconfronteerd met een draconische 

maatregel zoals het algemeen bezoekverbod van een jaar eerder. De communicatie tussen 

cliënten en vertegenwoordigers en Reinaerde over de maatregelen een belangrijk punt van 

gesprek. 

Maar ondanks alle terechte aandacht voor de Coronacrisis, heeft de CCR zich ook nog met 

andere zaken beziggehouden. 

mailto:ondernemingsraad@reinaerde.nl
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Medezeggenschapsregeling 

In 2021 heeft Reinaerde gewerkt met een voorlopige medezeggenschapsregeling. Deze is, na 

een traject waarin lokale cliënten – en verwantenraden feedback hebben gegeven op de tekst 

van de regeling, in november definitief vastgesteld. 

• De CCR heeft zich in de loop van het jaar met een uiteenlopend aantal onderwerpen 

beziggehouden. Zo heeft de raad zich laten informeren over het ICT-beleid. 

• De CCR is in de loop van het jaar ook betrokken bij de ontwikkeling van het Elektronisch 

Cliënten Dossier en dan met name bij de toegankelijkheid daarvan voor cliënten en 

vertegenwoordigers. 

• De CCR is ook betrokken geweest bij de overdracht van De Merenhof te Abcoude aan 

Ons Tweede Thuis. 

• De CCR heeft de lokale cliëntenraad ondersteund bij de advisering daarover. 

Verder is in 2021 gestart met een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van raad van 

toezicht, raad van bestuur, strategisch team en CCR. In de ogen van de CCR waren dat 

belangrijke gesprekken met het oog op verdere beleidsontwikkeling. De CCR is verheugd dat er 

in 2021 toch nog mogelijkheden waren om het Welzijnsbudget weer in ere te herstellen na het 

financieel moeilijke jaar 2019. 

Een van de belangrijkste onderwerpen was het adviestraject met betrekking tot het WoonWerk 

Toekomstplan 2.0. De CCR heeft daar de nodige energie in gestoken en staat positief tegenover 

het uiteindelijke resultaat. Daarin zijn de positie van de individuele cliënt en van de 

medezeggenschap op een goede manier vastgelegd. 

De Coronacrisis deed een groot beroep op de communicatievaardigheden van Reinaerde. 

Cliënten en verwanten moesten worden betrokken bij en geïnformeerd worden over de 

maatregelen die Reinaerde moeste nemen in het kader van de bestrijding van het virus. In 2021 

is de CCR nauw betrokken geweest bij die communicatie. 

Bespreken en adviseren 

De Centrale Cliëntenraad heeft in 2021 gesproken en advies uitgebracht over de volgende 

onderwerpen: 

• De begroting 2021 

• De jaarrekening 2020 is met een afvaardiging van de CCR besproken in de financiële 

commissie. 

• Het Welzijnsbudget 

• Het WZD-beleid van Reinaerde “visie op vrijheid” 

• Het Woon Werk Toekomst Plan 2.0 

• De benoeming van de Cliënten Vertrouwenspersoon 

• De overdracht van De Merenhof te Abcoude aan Ons Tweede Thuis 

• De begroting 2022 

• Kwaliteitstoetsingen door IGJ en GGD 
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Samenstelling 

 

In de CCR hebben de volgende cliënten 

zitting: 

In de CCR hebben de volgende 

vertegenwoordigers van cliënten zitting: 

Stiena Emo 

Jan van de Pol 

Nico Fonville 

Jeremy Mahulete 

Jacqueline Rouwenhorst (voorzitter) 

Aram Voerman (vanaf juli) 

Robert de Bruijne 

Bas Jonker (voorzitter) 

Rinus de Lange 

Erwin Pijper 

Diederick Wouters 

Marcel Dreve (nieuw lid) 

Annemarie Fraza (nieuw tijdelijk lid) 

Stiena Emo is eind 2021 teruggetreden als 

lid van de CCR 

 

Ambtelijk secretaris medezeggenschap Wim Eggens ondersteunt de CCR in het werk. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

pagina 46 van 53 



pagina 47 van 53 
 

8. Raad van toezicht 

 
Governancecode Zorg is uitgangspunt 

De raad van toezicht en raad van bestuur werken al jaren volgens de Governancecode Zorg. Eind 

2021 is de Governancecode Zorg geactualiseerd en goedgekeurd door onder andere de VGN. 

Reinaerde houdt zich aan de Governancecode en wil deze zeven (ongewijzigde) principes 

uitdragen en uitleggen. Een van de principes is dat het bieden van goede zorg aan cliënten, de 

maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is. Ook dient een (schijn 

van) belangenverstrengeling van de leden van de raad van toezicht en raad van bestuur te 

worden vermeden. Zodoende heeft Reinaerde haar statuten en reglementen, op onder meer dit 

punt, recent aangepast conform de nieuwe wet- en regelgeving en Governancecode Zorg. 

 
Samenstelling 

 
 

 

C.W. (Cees) Meijers (1953) 

Woonplaats: Amersfoort 

Rol en commissielidmaatschap: 

- voorzitter raad van toezicht 

- voorzitter renumeratiecommissie 

Profiel: Gezondheidszorg 

Hoofdfunctie: voormalig bestuurder Meander Medisch Centrum 

 

 

 

 
dr. C.M.H.A. (Christel) Deckers MBA (1961) 

Woonplaats: Bilthoven 

Rol en commissielidmaatschap: 

- lid raad van toezicht 

- voorzitter auditcommissie bedrijfsvoering en financiën 

- lid raad van toezicht Carante Groep 

Profiel: Bedrijfsvoering 

Hoofdfunctie: Zelfstandig denker, professioneel toezichthouder en 

onderzoeker 

Nevenfuncties: 

- Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA): 

bestuurslid 

- Máxima Medisch Centrum: lid raad van toezicht en voorzitter 

Auditcommissie 

- Marente: vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter Auditcommissie 

- Raphaëlstichting: lid raad van toezicht en voorzitter Auditcommissie 

- Trimbos Instituut: lid raad van toezicht en vicevoorzitter raad van toezicht 

- ASKO: lid raad van toezicht en voorzitter Auditcommissie 
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J.T.M. (Jan) Menting (1958) 

Woonplaats: Oostvoorne 

- Rol en commissielidmaatschap : 

- lid raad van toezicht op voordracht van centrale cliëntenraad 

- voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid 

Profiel: Gezondheidszorg 

Hoofdfunctie: Landelijk Ambassadeur Zorg voor de Jeugd (in opdracht van; 

VNG, VWS,J&V, OC&W, Landelijke cliëntorganisaties, landelijke 

beroepsorganisaties en gezamenlijke Jeugdhulp branches) 

Nevenfuncties: 

- voorzitter raad van commissarissen Breedband Drechtsteden 

- voorzitter onafhankelijk voorzitter passend onderwijs Dordrecht • 

voorzitter raad van toezicht passend primair onderwijs Leiden e.o. 

- voorzitter raad van toezicht Kessler Stichting 

 

 

 
drs. J.C. (Johan) van Houwelingen MCM (1977) 

Woonplaats: Houten 

Rol en commissielidmaatschap : 

- lid raad van toezicht 

- lid auditcommissie bedrijfsvoering en financiën 

Profiel: Bedrijfsvoering, vastgoed 

Hoofdfunctie: AAG, raad van bestuur 

Nevenfuncties: raad van advies Yomema 

 

 

 
drs. L.M. (Leonique) Niessen (1967) 

Woonplaats: Hilversum 

Rol en commissielidmaatschap: 

- lid raad van toezicht per mei 2018 en vicevoorzitter 

- lid commissie kwaliteit en veiligheid 

- lid remuneratiecommissie 

Profiel: Kwaliteit, veiligheid en digitalisering 

Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder Nictiz 

Nevenfuncties: 

- lid raad van toezicht Equipe Zorgbedrijven 

- lid raad van commissarissen Ziekenhuis Bernhoven, lid commissie 

Kwaliteit en Veiligheid 

- lid raad van toezicht Erasmus Trustfonds 

- lid raad van toezicht Tergooi Ziekenhuis 
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Ontwikkelingen, thema’s en adviezen bevestigen betrokkenheid 

Het meerjarenplan van de raad van toezicht geeft sturing en steun en realiseert samenhang in 

de verschillende rollen en activiteiten van de raad van toezicht. De voltallige raad van toezicht 

vergadert zes keer per jaar. 

De jaarlijkse themabijeenkomst tezamen met centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, 

strategisch team en raad van bestuur kon door versoepelingen van de coronamaatregelen toch 

in mei 2021 plaatsvinden. Het thema dit jaar was ‘Pas op de plaats én perspectief’, waarbij 

stilgestaan werd 

bij de reflecties van de koersperiode 2019-2021, de impact van corona en het nieuwe 

WoonWerkToekomstPlan 2.0. 

Om de rol als toezichthouder zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt jaarlijks een 

zelfevaluatie gedaan, dit jaar met externe begeleiding. Ook het jaarlijks vergaderen met de 

centrale cliëntenraad en ondernemingsraad helpt de raad van toezicht in het krijgen van een zo 

goed mogelijk beeld van Reinaerde om effectief te kunnen zijn in het uitoefenen van toezicht. 

Dit jaar zijn er extra themabijeenkomsten met afvaardigingen van centrale cliëntenraad, 

strategisch team, raad van toezicht en raad van bestuur georganiseerd om met elkaar dichterbij 

dilemma’s en strategische onderwerpen te komen. De werkbezoeken zijn ook helpend in het 

verkrijgen van een goed beeld van de organisatie. Deze vonden in afgeslankte vorm plaats 

vanwege corona. 

Het bestuur besprak met de raad van toezicht de strategie, prestaties, risicobeheersing en 

control. Hierover legt het bestuur via quadrimesterrapportages gestructureerd, schriftelijk en 

met mondelinge toelichting, verantwoording af aan de raad van toezicht. Deze rapportages 

worden ook gebruikt in de besprekingen met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. 

Het bestuur heeft in 2021 enkele keren met leden van de raad een klankbordgesprek gevoerd 

bijvoorbeeld met de auditcommissie over het WoonWerkToekomstplan 2.0. 

De raad van toezicht kent verder drie commissies; de auditcommissie bedrijfsvoering en 

financiën, de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie. De voorzitter en 

bestuurder voeren gestructureerd werkoverleg. Voorzitter en vicevoorzitter van de raad van 

toezicht hebben, als remuneratiecommissie, jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

bestuurder. Daarin beoordelen zij de prestaties van het bestuur. Het gesprek waarin de raad van 

toezicht de bereikte resultaten onder verantwoordelijkheid van de bestuurder positief 

beoordeelde, vond plaats in november. 
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Besluiten, goedkeuring & klankbord professioneel georganiseerd 

De raad van toezicht en haar commissies hebben in 2021 de volgende onderwerpen behandeld: 

 

auditcommissie bedrijfsvoering en 

financiën 

commissie kwaliteit en veiligheid remuneratiecommissie 

Quadrimesterrapportages, 

vanuit financieel perspectief 

Quadrimesterrapportages, vanuit 

kwaliteit perspectief 

Functioneren van het 

bestuur 

Jaarrekening/jaarrapport 2020 

Managementletter 2021 

Kaderbrief 2022 

Begroting 2022 

Jaarrapport 2020 

Jaarverslagen van diverse 

commissies 

Classificatie 

rechtspersoon 

Voortgang strategie 2019-2021, 

vanuit financieel perspectief 

Voortgang strategie 2019-2021, 

vanuit kwaliteit perspectief 

WNT bezoldiging bestuur 

en raad van toezicht 

(richtlijnen NVTZ) 

Accountantsverslag 2020 

Controleplan 2022 accountant 

Wijziging Wet Zorg en Dwang Educatie en 

  zelfevaluatie raad van 

toezicht 

Ontvlechting Carante Groep en 

afwegingskader Reinaerde 

Prismaonderzoeken, klachten en 

inspectiemeldingen, 

kwaliteitsfoto’s 

Themabijeenkomst 

Governance in 

netwerkorganisaties 

Financiering nieuwbouw- en 

verbouwplannen vanuit het 

programma Leefomgeving 

WoonWerkToekomstplan 2.0 

Functiehuis/functiedifferentiatie Themabijeenkomst 

Digitalisering 

Strategische keuzes 

dienstverlening 

(financieel perspectief) 

Ontwikkeling regionaal 

zorgaanbod 

Strategische keuzes 

dienstverlening 

(kwaliteit perspectief) 

Aandachtslocaties op het gebied 

van kwaliteit en woonprofielen 

 

Organisatieontwikkeling Kwaliteit vanuit perspectief 

geestelijke verzorging 

 

Corona overall beeld qua 

financiële compensatie en 

inhoudelijke impact 

Professioneel statuut behandelaars  

Bovenstaande onderwerpen zijn tevens aan de orde geweest in de vergaderingen van de 

voltallige raad van toezicht. 

Dit jaar was er veel aandacht voor het coronavirus en de toenemende (landelijke) 

arbeidsmarktproblematiek. Vast onderwerp op elke vergadering is het klankborden met de 

bestuurder over dilemma’s binnen haar rol als bestuurder en de besturing. De raad van toezicht 

draagt relevante relaties uit het netwerk aan. 

De raad van toezicht realiseert haar permanente educatie en evalueert jaarlijks haar 

functioneren. De zelfevaluatie vond plaats in september. 
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9. Raad van bestuur 
 
 

De raad van bestuur legt maatschappelijke verantwoording af 

De eindverantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie ligt bij de raad van bestuur. 

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder. 

De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. 

Samenstelling raad van bestuur 2021 

Naam P.W. (Ella) van Lingen 

Functie: bestuurder 

Geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) sinds 

augustus 2018 

Nevenfuncties 

- lid raad van commissarissen Volkshuisvesting Arnhem (vanaf 1-3-2018) 

- lid bestuur stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog (vanaf 24-8-2017) 

- lid comité van aanbeveling Stichting Samen Oplopen Zeist (vanaf 2014) 
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2 Overige gegevens 

 
2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
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Bijlagen 
 

1. Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 

over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020. 
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1 JAARREKENING 
 
 

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming)  

  Ref. 31-dec-2021   31-dec-2020 

€ € 

ACTIVA     

 
Vaste activa 

    

Materiële vaste activa 1 82.968.748 
 

79.504.004 

Financiële vaste activa 2   549.027    432.196 

Totaal vaste activa  83.517.775  79.936.200 

Vlottende activa 
    

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 2.299.803 
 

1.225.265 

Debiteuren en overige vorderingen 4 8.307.693  9.228.315 

Liquide middelen 5   33.119.717    34.196.980 

Totaal vlottende activa  43.727.213  44.650.560 

Totaal activa    127.244.988    124.586.760 

 

PASSIVA 

    

 
, 

Eigen vermogen 

 
 

6 

   

Stichtingskapitaal  476  476 

Bestemmingsfondsen  43.496.033  41.378.342 

Bestemmingsreserves  3.300.000  3.300.000 

Algemene en overige reserves    654.836    654.836 

Totaal eigen vermogen  47.451.345  45.333.654 

Voorzieningen 7 5.819.448 
 

2.503.968 

Langlopende schulden 8 37.119.588 
 

42.274.114 

Kortlopende schulden 

Overige kortlopende schulden 

 
9 

 
36.854.607 

  
34.475.024 

Totaal passiva    127.244.988    124.586.760 
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021 
 

  Ref. 2021  

€ 

  2020  

€ 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:     

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 
    

ondersteuning 12 161.817.156  157.157.980 

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 2.624.494 
 

5.716.482 

Overige bedrijfsopbrengsten 14 6.686.275 
 

5.971.056 

Som der bedrijfsopbrengsten  171.127.925  168.845.518 

 
BEDRIJFSLASTEN: 

    

Personeelskosten 15 -122.888.937 
 

-119.355.529 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16 -5.884.426 
 

-7.069.496 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 17 -100.000 
 

- 

Overige bedrijfskosten 18 -39.210.633 
 

-35.550.745 

Som der bedrijfslasten  -168.083.996  -161.975.770 

 
BEDRIJFSRESULTAAT 

  
3.043.929 

  
6.869.748 

Financiële baten en lasten 19 -926.238 
 

-1.070.132 

RESULTAAT UIT  GEWONE  BEDRIJFSUITOEFENING  2.117.691  5.799.616 

Buitengewone baten en lasten 20 - 
 

-101.317 

RESULTAAT BOEKJAAR  2.117.691  5.698.299 

 
RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 

  

  2021 

  

  2020 

 
Toevoeging/(onttrekking): 

 €  € 

Reserve Aanvaardbare kosten  2.117.691  2.398.299 

Reserve Innovatiefonds  -  300.000 

Reserve Nieuwbouw Aurora & Robbedoes    -    3.000.000 
  2.117.691  5.698.299 
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Toelichting: 

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. 

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2021 geldmiddelen 

zijn ingezet. 

 

 
1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021  

 
Ref. 2021 

 
2020 

 

  € € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Bedrijfsresultaat 
  

3.043.929 
 

6.869.748 

Aanpassingen voor: 
     

- afschrijvingen 16 5.884.426  7.069.496  

- boekwinst/boekverlies      

- bijzondere waardeverminderingen 17 100.000  -  

- mutaties voorzieningen 7   3.315.480    -288.557  

   9.299.906  6.780.939 

Veranderingen in vlottende middelen: 
     

- vorderingen 4 920.622  -848.535  

- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 3 -1.074.538  2.908.329  

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9      -3.152.540    6.211.910  

   -3.306.456  8.271.704 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   9.037.379  21.922.391 

Ontvangen interest 19 4.027 
 

820 
 

Betaalde interest 19   -930.265      -1.070.952 
   -926.238  -1.070.132 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   8.111.141  20.852.259 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
     

Investeringen materiële vaste activa 1 -11.999.811 
 

-10.685.478 
 

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 2.550.641  852.980  

Overige investeringen in financiële vaste activa 2   -116.831    522.003  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 
  

-9.566.001 
 

-9.310.495 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
     

Nieuw opgenomen leningen 8 5.000.000 
 

12.779.923 
 

Aflossing langlopende schulden 8      -4.622.403       -4.176.555  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 
  

377.597 
 

8.603.368 

Mutatie geldmiddelen 
   

 

     -1.077.263 
  

 

     20.145.132 

 
Stand geldmiddelen per 1 januari 5 

 

34.196.980 
 

14.051.849 

Stand geldmiddelen per 31 december 5       33.119.717       34.196.980 

Mutatie liquide middelen        -1.077.263       20.145.131 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 

 
1.4.1 Algemeen 

 

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 

Stichting Reinaerde is feitelijk gevestigd op Postbus 3364, statutair gevestigd op de Koningin Wilhelminalaan 3 te Utrecht en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30170001. Stichting Reinaerde is de zorgorganisatie in de regio Utrecht die 

zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Voor een brede groep mensen die ondersteuning nodig heeft, wil Reinaerde een optimale 

kwaliteit van bestaan bereiken. 

 

Verbonden rechtspersonen 

De stichting heeft de volgende verbonden stichting die niet in de consolidatie betrokken is: 

Stichting TRES, werkend leren 

Statutaire zetel: Utrecht 

Rechtsvorm: Stichting 

Kernactiviteit: het verlenen van ondersteuning, scholing en begeleiding ten aanzien van (toeleiding naar) werk en dagbesteding 

Mate van zeggenschap: Stichting Reinaerde en Stichting TRES, werkend leren hebben dezelfde bestuurder. 

Eigen vermogen: € 2.554.629 negatief per 31 december 2020. 

Reinaerde vormt het bestuur van Stichting TRES, werkend leren. Reinaerde dient formeel een consolidatie toe te passen. Door de 

beperkte omvang van Stichting Tres, werkend leren in verhouding tot Reinaerde is beroep gedaan op een uitzonderingsbepaling voor 

consolidatie in Art. 2:407 BW in verband met de omvang van Stichting Tres, werkend leren die van te verwaarlozen betekenis is. Op 23 

april 2020 is het besluit genomen om TRES te liquideren. In 2021 hebben geen activiteiten plaatsgevonden in Stichting Tres. 

In 2021 is de rekening-courantpositie tussen Stichting Tres en Reinaerde afgewikkeld. De bankgelden van Stichting Tres zijn 

overgeheveld naar Reinaerde. Het eigen vermogen van Stichting Tres is ultimo 2021 nihil. 

 

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

 
Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021. 

 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 

de Jaarverslaggeving RJ655 Zorginstellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, 

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 

naar de toelichting. 

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Reinaerde heeft de verwachting dat ook in de toekomst de zorgverlening in continuïteit zal kunnen worden voortgezet. 

De afgelopen twee jaar zijn als gevolg van Covid-19 onvergelijkbaar en hebben geleid tot een uitvoering die zich ruim buiten de 

gezonde bedrijfsvoeringskaders manifesteert, zowel op het gebied van verzuim en gezondheid, van inzet uitzendkrachten, achterblijven 

van bezetting van woningen, etc. Op dit moment gelden net als in 2021 nog de compensatieregeling voor de meerkosten als gevolg van 

Covid-19. Onbekend is hoe lang deze nog van toepassing zijn. De draagkracht en wendbaarheid van mens en organisatie na Covid-19 om 

terug te keren naar een gezonde bedrijfsvoering is cruciaal. Actueel (over 2021) en ook in meerjarenperspectief voldoen we aan de te 

stellen ratio’s voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Alleen voor het jaar 2022 hebben we eenmalig extra kosten te maken voor de 

ontvlechting van Carante en implementatie van nieuwe applicaties en ondersteuning. We verwachten dat we deze incidentele kosten 

buiten de reguliere berekening van de bancaire ratio’s mogen houden. 

Oordelen en schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële 

positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: 

- waardering van vaste activa; en 

- voorzieningen. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

Stelselwijzigingen 

In 2021 hebben er geen stelselwijzigingen plaats gevonden. 

 
Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Vergelijkende cijfers 

De cijfers 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 

 
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 
Activa en passiva 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 

 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen 

toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet 

aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 

uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 

plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen 

die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen 

 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding 

tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit 

wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op 

voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. 

 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten 

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

overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met 

eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische 

realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Reinaerde. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 
 

Materiële vaste activa 

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in 

uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in 

de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het 

actief klaar is voor het beoogde gebruik. Op grond en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 

wordt niet afgeschreven. 

 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd*:  

- grond 0,00% 

- gebouwen: 

Bouwkundige voorziening 
 

2,22% 

Bouwkundige omhulling 5,00% 

Schilderwerken buiten 14,29% 

Werktuigbouwkundige voorziening 5,00% 

Elektrotechnische voorziening 5,00% 

Vaste inrichting 6,67% 

Terreinvoorzieningen 5,00% 

Verbouwingen max. 6,67% 

- inventaris 20,00% 

- automatisering 33,33% 

- vervoermiddelen 

Restwaarde bouwkundige voorziening(% van de 

20,00% 

aanschafwaarde)*:  

- Woningen stad en weidegebied 50,00% 

- Woningen en Hoofdgebouw Heygraeff / Dennendal 25,00% 

- Overige activa 

Overige componenten afschrijving 0 

0,00% 

 
* Weergegeven percentages zijn toegepast vanaf 1 januari 2019 (na invoering van de compontentenbenadering). Afschrijvingen en 

restwaarden van oudere activa kunnen afwijken. 

 
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven op basis van het hierboven aangegeven 

percentage. In het geval waarin de belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en 

verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. 

Directe opbrengstwaarden zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe adviseurs, uitgaande van verkoop en lege staat en 

kosten koper. 

Voor zover overheidsubsidies zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de 

investeringen. 

Groot onderhoud: 

Onderhoudsuitgaven (groter dan € 10.000) worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot 

toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering 

geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 

 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten terug te vorderen transitievergoedingen die zijn geclaimd zijn 

bij het UWV. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze overige vorderingen 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening. 
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden 

zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig 

zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de 

opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 

vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die 

het actief naar verwachting zal genereren. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. 

Reinaerde heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar 

zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden. Een kasstroom genererende eenheid is een logische 

verzameling van woon en/of dagbestedingseenheden waarvan opbrengsten of kosten zodanig vervlochten zijn dat alleen van het geheel 

de realiseerbare waarde kan worden vastgesteld. 

Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn: 

• De resterende gebruiksduur van een gebouw in eigendom is bepaald door uit te gaan van het activum (component) met de langste 

afschrijvingsduur. 

De resterende gebruiksduur van een gehuurd gebouw is bepaald door uit de gaan van de looptijd van het huurcontract. 

• Bij de bepaling van de restwaarde is uitgegaan van de ongeindexeerde grondwaarde aan het einde van de gebruiksduur (indien 

beschikbaar). 

• De gehanteerde groeivoet voor inkomende kasstromen bedraagt 2,5% per jaar. 

• De gehanteerde groeivoet voor huurbetalingen bedraagt 1,8% per jaar. 

• De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4,65%. 

 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, 

dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien 

geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

In 2021 heeft Reinaerde de eerder doorgevoerde impairments beschouwd en zijn er geen aanwijzingen om in het verleden verwerkte 

impairments terug te draaien, aangezien de belangrijkste impairments in het verleden betrekking hadden op panden met een bijzonder 

karakter, waarvan de situatie niet gewijzigd is. 

In 2021 heeft een impairment plaatgevonden met betrekking tot de locatie winkel-restaurant Zizo te Utrecht ad € 100.000. 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering 

bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant 

gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten zowel primaire financiële instrumenten (zoals handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 

leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten) als afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten). 

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, 

inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet 

zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden 

gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname (tegen reële waarde) 

worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de instelling beschikt over een deugdelijk juridisch instrument 

om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de instelling het stellige voornemen heeft om het 

saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering 

uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd. 

 

Primaire financiële instrumenten 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 

 
Afgeleide financiële instrumenten 

Bij Reinaerde was gedurende boekjaar 2021 geen sprake van afgeleide financiële instrumenten 

 
Financieringsverschillen 

Het financieringsverschil (financieringstekort of financieringsoverschot), betreft het verschil tussen het vastgestelde budget aanvaardbare 

kosten, de nacalculaties en de som van de voorschotten en eventuele budgetcorrecties uit voorgaande jaren. 
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Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 
Eigen vermogen 

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Bestemmingsfonden, Bestemmingsreserves en Algemene en 

overige reserves. 

 

Kapitaal 

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal. 

 
Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves 

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de 

statuten zou bestaan. Dit betreft bij Stichting Reinaerde de Reserve Aanvaardbare kosten (RAK), die wordt gevormd uit resultaten binnen 

het wettelijk budget. 

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere bestedingsmogelijkheid is 

aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. Dit betreft bij Stichting Reinaerde de reserve Innovatiefonds, ingesteld voor voor 

het realiseren van de strategische innovatieagenda en de reserve Nieuwbouw Aurora & Robbedoes. 

 

Aanwending van bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves 

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsfondsen of bestemmingsreserves worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de 

resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht. 

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, 

worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt. 

 

Algemene en overige reserves 

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de 

statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken. Dit betreft bij Stichting Reinaerde behaalde resultaten uit commerciële 

activiteiten die niet worden gefinancierd uit gelden Wlz, Wmo en Zvw. 

 

Voorzieningen (algemeen) 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg 

zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 

omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel 

is, of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de voorzieningen die 

gewaardeerd zijn tegen contante waarde wordt een disconteringsvoet gebruikt van 1,8%. Het effect van de discontering is € 158.331. 

Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 1,73%. Door het hanteren van een iets hogere disconteringsvoet dan voorgaand jaar zijn de 

voorzieningen met € 5.578,- afgenomen door wijziging van de disconteringsvoet. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 

 

Voorziening langdurig zieken 

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren 

van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 

december 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar tenzij de werknemer zwanger is 

ten gevolge van de zwangerschap en eventueel verschuldigde transitievergoeding. 

 

Voorziening jubileumverplichtingen 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen inclusief gratificaties bij pensionering. De 

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,73%. 
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Voorziening levensfasebudget PBL 

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van CAO verplichtingen voor de in de komende 

jaren bovenop de reguliere PBL-uren extra toe te kennen PBL-uren waar werknemers die op 31-12-2009 45 jaar of ouder waren volgens 

de overgangsregeling rechten voor hebben opgebouwd. De berekening is gebaseerd op de beste schatting van de contante waarde van 

de verplichting volgens de CAO-bepalingen (werknemers waarop de regeling van toepassing is, PBL-rechten), salarissen, verwachte 

salarisstijging, blijfkansen en leeftijden. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,73%. 

 

Voorziening eigen risicodrager WGA 

De voorziening eigen risicodrager WGA is bedoeld voor de kosten die voortvloeien uit de verplichting om medewerkers na hun ontslag 

door te betalen. Dit betreft medewerkers waarvan het dienstverband is beëindigd na 2 jaar ziekte, waarbij zij recht hebben op maximaal 

70% van hun loon gedurende 10 jaar. Reinaerde is sinds 1-1-2020 eigen risicodrager voor de WGA en heeft dit eigen risico voor 25% 

verzekerd. De voorziening is derhalve gebaseerd op 75% van het eigen risico. 

 

Voorziening transitie I&A 

De voorziening transitie I&A is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor werknemers die getroffen worden door 

reorganisatie. De voorziening is gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte loonkosten voor boventallige personeel tot 

aan de uitdiensttreding. 

 

Voorziening ontvlechtingskosten Carante 

In december 2021 is het besluit genomen de activiteiten binnen de stichting Carante te ontvlechten per ultimo 2022. De kosten van de 

ontvlechting van de Carante-organisatie worden contractueel toegerekend aan de deelnemers. De voorziening is gevormd op basis van 

op de nominale waarde van de verwachte kosten. 

 

Voorziening schades 

De voorziening schades is bedoeld voor door Reinaerde ontvangen claims voor letselschade. 

De voorziening is gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte toekomstige schade-uitkeringen. 

 
Langlopende leningen 

Langlopende leningen betreffen leningen met een langlopend karakter. Het deel dat binnen een jaar wordt afgelost, wordt als 

kortlopende schuld gepresenteerd. 

Langlopende leningen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 

aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 

disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op 

basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als 

interestlast verwerkt. 

 

Operationele leasing 

Bij Reinaerde bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de 

stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met 

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 

aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

Pensioenen 

Stichting Reinaerde 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 Reinaerde. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Reinaerde 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. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het 

gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In februari 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 101,6%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 110%. De overheid heeft aangekondigd om de vereiste beleidsdekkingsgraad te versoepelen naar 105%. Wat dit gaat 

betekenen voor PFZW is nog niet duidelijk. Het is door de huidige dekkingsgraad niet mogelijk om het pensioen te indexeren. 

Stichting Reinaerde heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 

anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Reinaerde heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
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1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

 
Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 

vermelde waarderingsgrondslagen. 
 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen 

worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

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

boekjaar toegerekend. 

 

Bepaling opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van verplichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan 

de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden 

geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijk 

economische voordelen; c. de mate waarin dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; 

en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan 

opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor 

aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden 

toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. 

Uitgangspunten sociaal Sociaal Domein 

Bij het bepalen van de Wmo en de Jeugdwet omzet heeft Reinaerde de gebruikelijke grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling gevolgd. 

Subsidies 

Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen 

worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling 

gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten 

worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de instelling voor de kosten van een actief worden in mindering gebracht op het 

geïnvesteerde bedrag. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen 

waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag 

van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt 

verwerkt als overheidssubsidie. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van (zorg)diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en 

risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Bij de berekening van het wettelijk budget voor 

aanvaardbare kosten is wel rekening gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden 

toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. De overige opbrengsten zijn gebaseerd op overige diensten naar rato van 

de geleverde prestaties. 

 

Huuropbrengsten 

Opbrengsten uit verhuur van vastgoed worden, exclusief vergoeding voor dienstverlening zoals verzekering en onderhoud, op 

tijdsevenredige basis verwerkt over de leaseperiode. Initiële directe kosten gemaakt om opbrengsten te genereren uit de verhuur en 

vergoedingen die de stichting betaalt aan de huurder of derden als stimulering om een overeenkomst te sluiten, worden toegerekend 

over de leaseperiode tegenover de leasebaten. 
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Personele kosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze 

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 

verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 

beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door 

het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

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

dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de 

verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan 

worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 

deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht. 

 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 

arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op 

balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan 

personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 

door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 

contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht. 

 

Pensioenen 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, 

contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Reinaerde. De premies 

worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 

verplichting op de balans opgenomen. 

Reinaerde heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie 

wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioen verplichting worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Grondslagen belastingen 

Omzetbelasting en loonheffing worden gewaardeerd op nominale waarde. 

 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijving start vanaf het moment van ingebruikneming. Over 

grond wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige bedrijfsopbrengsten. 

 
Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en 

passiva. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 

waardeverminderingen als gevolg van transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

 

1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 
 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken 

van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 

balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 

 

1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT 
 

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich 

gehouden aan de Beleidsregel WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  

 
1. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt:   31-dec-2021 

€ 

 
  31-dec-2020 

€ 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 59.636.862 
 

64.814.675 

Machines en installaties 12.418.452  7.051.125 

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.828.758  3.308.804 

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 7.084.676  4.329.400 

Totaal materiële vaste activa   82.968.748    79.504.004 

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven   2021 

€ 

 
  2020 

€ 

Boekwaarde per 1 januari 79.504.004 
 

76.842.319 

Bij: investeringen 11.999.811  10.685.478 

Af: afschrijvingen -5.884.426  -7.069.496 

Af: bijzondere waardeverminderingen -100.000  - 

Af: desinvesteringen -2.550.641  -954.297 

Boekwaarde per 31 december   82.968.748    79.504.004 

Toelichting:    

 
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de 

langlopende leningen onder 1.7. De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van EUR 77.500.000,- (2020: 77.500.000,-) als onderpand voor 

schulden aan kredietinstellingen en als garantie voor leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). De zorginstelling heeft 

zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ en kredietinstellingen onroerende goederen die zijn gefinancierd met 

geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft de zorginstelling zich verbonden om op eerste 

verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of 

gedeeltelijk door het WFZ is geborgd. 

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2021 € 3.205.351,- (2020: € 3.205.351,-) . 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. en luiden als volgt: 

• hypothecaire zekerheid op 51 verschillende bedrijfsgebouwen en terreinen 

• pandrecht op derden 

In 2021 heeft een impairment plaatgevonden met betrekking tot de locatie winkel-restaurant Zizo te Utrecht ad € 100.000. 

In 2021 hebben drie grote desinvesteringen plaatsgevonden van in totaal €2,5 miljoen als gevolg van de verkoop van twee bedrijfsgebouwen en 

een bedrijfsonderdeel inclusief het bijbehorende gebouw. 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  

 
2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 
  

  31-dec-2021 
 

  31-dec-2020 

   €  € 

Vordering UWV inzake transitievergoedingen 
  

420.027 
 

333.196 

Permanent voorschot ASVZ   129.000  99.000 

Totaal financiële vaste activa     549.027    432.196 

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval 
 

Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven:   1-1-2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-dec-2021 
 € € € € € 

Vordering transitievergoeding 
     

langdurig zieken 242.095 320.510 -58.013 -84.565 420.027 

Vordering transitievergoeding      

personeel uit dienst 91.101 - -75.033 -16.068 - 

Permanent voorschot ASVZ   99.000   30.000   -   -   129.000 

Totaal voorzieningen   432.196   350.510   -133.046   -100.633   549.027 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  

 

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort: 
 

  31-dec-2021 

€ 

 
  31-dec-2020 

€ 

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 
 

2.299.803 
 

1.225.265 

Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort    2.299.803    1.225.265 

 
Specificatie vorderingen uit hoofde van financieringstekort 

 

  2020 

 

  2021 

  

  totaal 

 € €  € 

Saldo per 1 januari 2021 1.225.265 - 
 

1.225.265 

Financieringsverschil boekjaar - 2.299.803 
 

2.299.803 

Betalingen/ontvangsten   -1.225.265   -    -1.225.265 

Subtotaal mutatie boekjaar -1.225.265 2.299.803  1.074.538 

Saldo per 31 december 2021   -   2.299.803    2.299.803 

Stadium van vaststelling (per erkenning): 
    

Stichting Reinaerde 

 
a= interne berekening 

b= overeenstemming met zorgverzekeraars 

c= definitieve vaststelling NZa 

c a  

 

Waarvan gepresenteerd als: 

  31-dec-2021 

€ 

  31-dec-2020 

€ 

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.299.803 1.225.265 

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot   - 

  2.299.803 

  - 

  1.225.265 

 
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 

 
  31-dec-2021 

€ 

 
  31-dec-2020 

€ 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 142.942.473 138.831.432 

Af: ontvangen voorschotten 

Totaal financieringsverschil 

140.642.670 

  .  

  2.299.803 

137.606.167 

   

  1.225.265 

Toelichting: 

Aansluiting met het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies) volgens de resultatenrekening: 

 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2021 

€ 

143.049.376 

Correcties voorgaande jaren   -106.903 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz (exclusief subsidies)   142.942.473 

Alle vorderingen uit hoofde van financieringstekort hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 
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Toelichting: 

In de post vorderingen op debiteuren is een bedrag opgenomen van € 165.000 (2020: € 300.000) voor een voorziening dubieuze debiteuren 

In verband met het opheffen van de activiteiten van Stichting Tres is de rekening-courant positie in 2021 afgewikkeld. 

De vorderingen hebben een kortlopend karakter. 

Toelichting: 

De stichting heeft geen vrije beschikking over haar geldmiddelen door de afgegeven bankgaranties ad € 395.948,- 

Bij de NWB-bank heeft Reinaerde per 31 december 2021 een door het Waarborgfonds voor de Zorgsector geborgde kasgeldfaciliteit van 

€ 21,6 miljoen. 

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2021 € 3.205.351,- (2020: € 3.205.351,-) . 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. en luiden als volgt: 

• hypothecaire zekerheid op 51 verschillende bedrijfsgebouwen en terreinen 

• pandrecht op derden 

 

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  

 
4. Debiteuren en overige vorderingen 

De specificatie is als volgt:   31-dec-2021 

€ 

 
  31-dec-2020 

€ 

Vorderingen op debiteuren 2.113.651 
 

3.245.042 

Vorderingen op gemeenten 2.015.603  2.416.552 

Voorschotten werknemers 43.887  51.946 

Rekening courant TRES -  885.295 

Overige overlopende activa: 4.134.552  2.629.480 

Totaal overige vorderingen   8.307.693    9.228.315 

 

 
5. Liquide middelen 

 
De specificatie is als volgt: 

 

  31-dec-2021 

€ 

  

  31-dec-2020 

€ 

Bankrekeningen 33.103.796 
 

34.179.180 

Kassen 15.921  17.800 

Totaal liquide middelen   33.119.717    34.196.980 
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Toelichting: 

Uit het resultaat 2020 is een reserve gevormd van € 300.000 voor het realiseren van de strategische innovatieagenda. In 2021 hebben er geen 

onttrekkingen plaatsgevonden uit deze reserve. 

Uit het resultaat 2020 is een reserve gevormd van € 3 mln voor het realiseren van nieuwbouw voor ca. 58 cliënten met een (zeer) intensieve 

begeleiding. De reserve is bedoeld om de eerste jaren na nieuwbouw de structureel negatieve zorgexploitatie hieruit te kunnen bekostigen. In 

2021 hebben er geen onttrekkingen plaatsgevonden uit deze reserve. 

Het resultaat 2021 wordt aan de reserve Aanvaardbare kosten toegevoegd. 

 

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  

 
6. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:   31-dec-2021 

€ 

  31-dec-2020 

€ 

Stichtingskapitaal 

Bestemmingsfondsen: 

Reserve Aanvaardbare kosten 

476 

 
43.496.033 

476 

 
41.378.342 

Bestemmingsreserves: 

Reserve Innovatiefonds 

    
300.000 

  
300.000 

Reserve Nieuwbouw Aurora & Robbedoes      3.000.000    3.000.000 

Totaal bestemmingsreserves    3.300.000  3.300.000 

Algemene en overige reserves      654.836    654.836 

Totaal eigen vermogen      47.451.345    45.333.654 

 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

 
Stichtings- 

  kapitaal 

 
Bestemmings- 

  fondsen 

 
Bestemmings- 

  reserves 

 
Algemene en 

  overige reserves 

  

  Totaal 
   € €  € 

Stand per 1 januari 2021 476 41.378.342 3.300.000 654.836 
 

45.333.654 

Resultaatbestemming - 2.117.691 - -  2.117.691 

Stand per 31 december 2021   476   43.496.033   3.300.000   654.836    47.451.345 

 
Het verloop over 2020 was als volgt: 

Stichtings- 
  kapitaal 

Bestemmings- 
  fondsen 

Bestemmings- 
  reserves 

Algemene en 
  overige reserves 

  
  Totaal 

   € €  € 

Stand per 1 januari 2020 476 38.980.043 - 654.836 
 

39.635.355 

Resultaatbestemming - 2.398.299 3.300.000 -  5.698.299 

Stand per 31 december 2020   476   41.378.342   3.300.000   654.836    45.333.654 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 

7. Voorzieningen 
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-dec-2021 
 € € € € € 

Langdurig zieken 507.064 511.158 -203.911 -56.913 757.398 

Uitgestelde beloning (Jubilea) 1.036.277 19.178 -84.272 - 971.183 

Levensfasebudget PBL 621.464 26.809 - -241.348 406.925 

Eigen risicodrager WGA - 1.681.690 - - 1.681.690 

Transitie I&A 58.163 - - -58.163 - 

Voorziening schades 281.000 146.200 - -174.948 252.252 

Ontvlechtingskosten Carante   -   1.750.000   -   -   1.750.000 

Totaal voorzieningen       2.503.968   4.135.035   -288.183   -531.372   5.819.448 

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

 
 

  31-12-2021 

 
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 

€ 

2.577.204 

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.242.244 

Hiervan langlopend > 5 jaar 1.375.357 

Toelichting per categorie voorziening:  

De voorziening langdurig zieken is getroffen voor personeelsleden die op balansdatum geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn werkzaamheden te 

verrichten waarbij geen verwachting is dat dit gedurende het resterende dienstverband zal worden opgeheven. Verplichte doorbetaling in de 

toekomst komt voor rekening van Reinaerde. 

 
De voorziening uitgestelde beloning is per ultimo 2021 gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd van de medewerkers. De 

gehanteerde disconteringsvoet voor de berekening van deze voorziening bedraagt 1,80% (2020: 1,73%). 

 
De voorziening eigen risicodrager WGA is bedoeld voor de kosten die voortvloeien uit de verplichting om medewerkers na hun ontslag door te 

betalen. Dit betreft medewerkers waarvan het dienstverband is beëindigd na 2 jaar ziekte, waarbij zij recht hebben op maximaal 70% van hun 

loon gedurende 10 jaar. Reinaerde heeft het eigen risico voor 25% verzekerd. Derhalve is de voorziening gebaseerd op 75% van het eigen risico. 

Reinaerde is eigen risicodrager vanaf 1-1-2020. Deze voorziening had dan ook in 2020 reeds gevormd moeten worden, maar dat is niet gebeurd. 

Deze fout is in de jaarrekening 2021 hersteld. De voorziening per ultimo 2020 had € 1.285.000,- moeten bedragen. 

 
Er is een levensfasebudget (PBL) gerealiseerd voor alle werknemers vallend onder de CAO Gehandicaptenzorg. Dit PBL kan in twee vormen 

gespaard worden: via de levensloopregeling of via tijdsparen bij de werkgever. Het PBL kan aangewend worden voor bestedingsdoelen in tijd, 

met als doel duurzame inzetbaarheid van werknemers gedurende alle levensfasen. Het PBL wordt als een reëel alternatief voor het huidige 

systeem van leeftijdsgebonden regelingen en rechten gezien en komt tegemoet aan het uitgangspunt van gelijke behandeling van werknemers, 

ongeacht hun leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet voor de berekening van deze voorziening bedraagt 1,80% (2020: 1,73%). 

 
In december 2021 is het besluit genomen de activiteiten binnen de stichting Carante te ontvlechten per ultimo 2022. De kosten van de 

ontvlechting van de Carante-organisatie worden contractueel toegerekend aan de deelnemers. De omvang van deze kosten berust op een 

inschatting van het volume en de kans op optreden door Carante. 

 
De voorziening schades is gevormd voor openstaande letselschade-zaken waarbij Reinaerde (mede-)aansprakelijk is. 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021  

 

8. Langlopende schulden 

De specificatie is als volgt:   31-dec-2021 

€ 

 
  31-dec-2020 

€ 

Schulden aan banken 37.119.588 
 

42.274.114 

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)   37.119.588    42.274.114 

 
Het verloop is als volgt weer te geven: 

 
  2021 

€ 

  
  2020 

€ 

Stand per 1 januari 46.896.517 
 

38.293.149 

Bij: nieuwe leningen 5.000.000  12.779.923 

Af: aflossingen -4.622.403  -4.176.555 

Stand per 31 december   47.274.114    46.896.517 

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 10.154.526 
 

4.622.403 

Stand langlopende schulden per 31 december   37.119.588    42.274.114 

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

  
  31-dec-2021 

€ 

 
  31-dec-2020 

€ 

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 10.154.526 4.622.403 

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 37.119.588 42.274.114 

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 22.134.417 20.074.651 
 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden 

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Er zijn geen verborgen financiële instrumenten verbonden aan de 

leningen. 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021    

 

9. Overige kortlopende schulden 

   

De specificatie is als volgt:   31-dec-2021 

€ 

 
  31-dec-2020 

€ 

Crediteuren 6.801.931 
 

6.242.672 

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 10.154.526  4.622.403 

Belastingen en sociale premies 4.227.165  7.408.272 

Schulden terzake pensioenen 224.349  227.075 

Nog te betalen salarissen 1.333.829  877.534 

Vakantiegeld 3.419.795  3.387.479 

Vakantiedagen 

Overige schulden: 

PBL en wettelijk verlof 

1.056.301 

 
6.402.778 

 1.324.172 

 
6.354.475 

Te betalen rente 

Nog te betalen kosten: 

Overige te betalen kosten 

25.923 

 
1.043.235 

 110.657 

 
1.084.493 

Vooruitontvangen opbrengsten 1.243.200  1.647.253 

Overige overlopende passiva 921.575  1.188.539 

Totaal overige kortlopende schulden   36.854.607    34.475.024 

Toelichting:    

Overige kortlopende schulden hebben een looptijd van binnen 1 jaar.    

De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan 

De daling in belastingen en sociale premies per 31-12-2021 t.o.v. 31-12-2020 wordt met name veroorzaakt door de lagere zorgbonus in 2021, en 

dus minder overschrijding van de WKR (eindheffing 80%). 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

 

Huurverplichtingen 

 
  31-dec-2021 

€ 

Ultimo boekjaar bedragen de totale verplichtingen uit hoofde van huurverplichtingen 32.097.066 

Hiervan vervalt binnen 1 jaar 4.458.582 

Hiervan vervalt tussen 1 jaar en 5 jaar 13.341.315 

Hiervan vervalt na 5 jaar 14.297.169 

Leaseverplichtingen 

Ultimo boekjaar bedragen de totale verplichtingen uit hoofde van leaseverplichtingen 344.152 

Hiervan vervalt binnen 1 jaar 100.690 

Hiervan vervalt tussen 1 jaar en 5 jaar 243.462 

Hiervan vervalt na 5 jaar - 

 
Bouwverplichtingen 

Er wordt een verplichtingenadministratie gevoerd door Stichting Reinaerde met betrekking tot vastgoedprojecten. Op 31 december 2021 bedroeg 

de bouwverplichting vanuit onderhanden werk € 6.476.523,- (2020: € 8.134.265,-). Deze verplichting loopt naar verwachting af in het komende 

jaar. 

Vereniging KOOS 

Reinaerde heeft op 15 november 2020 samen met Youké, De Rading, Altrecht, en Opvoedpoli de Vereniging KOOS opgericht. In de 

parterschapsakte met de gemeente Utrecht is overeengekomen dat ieder lid van de vereniging hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is 

voor uitvoering van de opdracht. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de leden onderling is het regres geregeld. De totale omvang van de 

opdracht bedraagt € 26,7 mln in 2022. De verwachting voor de jaren daarna is dat de omvang van de opdracht in dezelfde orde van grootte zal 

doorlopen. 

Zekerheden 

Stichting Reinaerde is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

Het Waarborgfonds kent een achterborgregeling met de overheid en een verplicht obligo van 3% van de geborgde restschuld van deelnemende 

instellingen. 

Stichting Reinaerde heeft ultimo 2021 een verplicht obligo ad € 621.000 (2020: € 529.000,-) 

Ten gunste van de Rabobank N.V., het ministerie van VWS en het Waarborgfonds voor de Zorgsector is door Stichting Reinaerde als zekerheid een 

hypotheek ad € 77.500.000,- afgegeven op 51 verschillende objecten. 

 
Tussen Rabobank, ING, BNG, Waterschapsbank, de Staat, het Waarborgfonds en Reinaerde is een onderlinge verhaalsregeling zekerheidsrechten 

overeengekomen. ING is als zekerhedenagent aangesteld. 

Tevens is aan de ING als zekerhedenagent een stil pandrecht verstrekt voor alle roerende zaken 

Tevens zijn aan de Rabobank N.V. en ING een pari-passu en negative pledge verklaring afgegeven. 

Met de banken zijn de volgende financiele ratio’s afgesproken: 

- Solvabiliteitsratio obv budget > 12%. Realisatie in 2021 is 28% (2020: 27%) 

- Solvabiliteitsratio obv vermogen > 25%. Realisatie in 2021 is 37% (2020: 36%) 

- DSCR > 1,3. Realisatie in 2021 is 1,8 (2020: 2,6) 

- LTV < 70%. Realisatie in 2021 is 57% (2020: 59%) 

 
Garanties: 

Er zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 395.948,- (2020: € 395.948,-) 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 

11. Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Algemeen 

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- 

en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele 

daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen 

van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en 

niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. 

Valutarisico 

Stichting Reinaerde is uitsluitend in Nederland actief en alle financiële transacties tussen Reinaerde en andere partijen worden afgewikkeld in 

EURO. Derhalve loopt de instelling geen valutarisico. 

Kredietrisico 

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder de debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Zoals uit 

de toelichting op de balans blijkt, betreffen de vorderingen met name vorderingen op het zorgkantoor, gemeenten en zorgverzekeraars. Met deze 

partijen bestaat een langdurige relatie en zij hebben altijd aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Daarnaast houdt het management ook 

rekening met het risico op wanbetaling van verschillende soorten debiteuren. Ter grootte van dit risico (€165.000) is een voorziening voor 

dubieuze debiteuren opgenomen. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een AA-rating hebben. Het aantrekken van benodigde 

financiering vindt plaats door het aanvragen van offertes bij meerdere financiële instellingen 

Renterisico 

Bij de leningen waarbij sprake is van een vast rentepercentage over de gehele looptijd, is het renterisico beperkt tot eventuele veranderingen in 

de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij leningen waarbij de rente periodiek herzien wordt, is er tevens sprake van een rentefluctuatierisico. 

De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te 

gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Wel zijn er met de banken financiële ratio’s afgesproken. Deze betreffen een 

solvabiliteitsratio, een Debt Service Coverage Ratio en Loan To Value (LTV). Ultimo 2021 voldoen wij aan de eisen m.b.t. solvabiliteitsratio, Debt 

Service Coverage Ratio en Loan To Value. 

Marktwaarde 

De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende 

schulden, benadert de boekwaarde ervan. De marktwaarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel 

af van de boekwaarde. 

Liquiditeits- en kasstroomrisico 

Het gaat hier om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor 

alle verplichtingen van Stichting Reinaerde, ongeacht dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Stichting Reinaerde heeft op verschillende 

manieren faciliteiten geregeld om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Naast het aantrekken van langlopende leningen, zijn kasgeld- en 

rekening courant faciliteiten beschikbaar. 

Het management ziet erop toe dat voor de instelling steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen 

en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening-convenanten 

te blijven 
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

 
  

 

Bedrijfs- 

 Andere vaste 

bedrijfs- 

middelen, 

technische en 

Materiële vaste 

bedrijfsactiva in 

uitvoering en 

vooruitbetalingen 

 

gebouwen en 

terreinen  

Machines en 

installaties  

administratieve 

  uitrusting 

op materiële 

vaste activa  

Totaal 

   

€ € € € € 

Stand per 1 januari 2021 

- aanschafwaarde 

 
132.978.530 

 
19.201.431 

 
20.579.393 

 
4.329.400 

 
177.088.754 

- cumulatieve afschrijvingen -68.163.855 -12.150.306 -17.270.589 - -97.584.750 

Boekwaarde aanvang jaar   64.814.675   7.051.125   3.308.804   4.329.400   79.504.004 

Mutaties in het boekjaar 

- investeringen 

 
5.381.043 

 
1.871.729 

 
1.991.763 

 
2.755.276 

 
11.999.811 

- afschrijvingen -3.217.579 -1.212.327 -1.454.520 - -5.884.426 

- bijzondere waardeverminderingen -100.000 - - - -100.000 

- herrubricering activa -4.906.643 4.906.643 - - - 

- terugname geheel afgeschreven activa 
aanschafwaarde 

 
-3.755.403 

 
-358.340 

 
-9.430.675 

 
- 

 
-13.544.418 

cumulatieve afschrijvingen 3.755.403 358.340 9.430.675 - 13.544.418 

- desinvesteringen 
aanschafwaarde 

 
-4.186.739 

 
-761.108 

 
-59.540 

 
- 

 
-5.007.387 

cumulatieve afschrijvingen   1.852.105   562.390   42.251   -   2.456.746 

per saldo -2.334.634 -198.718 -17.289 - -2.550.641 

Mutaties in boekwaarde (per saldo)   -5.177.813   5.367.327   519.954   2.755.276   3.464.744 

 -     

Stand per 31 december 2021 

- aanschafwaarde 
 

125.510.788 
 

24.860.355 
 

13.080.941 
 

7.084.676 
 

170.536.760 

- cumulatieve afschrijvingen -65.873.926 -12.441.903 -9.252.183 - -87.568.012 

Boekwaarde einde jaar   59.636.862   12.418.452   3.828.758   7.084.676   82.968.748 

Afschrijvingspercentage 2-14% 5,0% 20-33% n.v.t. 
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1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 

 
 

 

Lening- 

gever 

 

Afsluit- 

datum 

 

 
Hoofdsom 

 
Totale 

loop- 

tijd 

 

Soort 

lening 

 
Werke- 

lijke- 

rente 

 

Effectieve 

rentevoet 

 
Rente 

herzienings- 

datum 

 

Aflossings- 

datum 

 

Restschuld 31- 

dec-2020 

 
Nieuwe 

leningen 

in 2021 

 

Aflossing 

in 2021 

 

Restschuld 31- 

dec-2021 

 

Restschuld 

over 5 jaar 

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021 

 
Aflos- 

sings- 

wijze 

 

 
Aflossing 2022 

 
Gestelde 

zeker- 

heden 

 
 
NWB 

 
 

15-5-1997 

€ 

 
1.975.646 

 
 

40 

 
 

overig 

% 

 
0,950% 

% 

 
0,95% 

 
 

13-05-33 

 
 

13-05-33 

€ 

 
201.371 

€ 

 
- 

€ 

 
-49.835 

€ 

 
151.536 

€ 

 
56.184 

 
 

12 

 
 

overig 

€ 

 
-25.786 

 

 
S/H 

RABO 2-1-1991 726.048 40 lineair 4,350% 4,35%  2-01-21 199.664 - -199.664 -  - lineair  S/H 

BNG/OHRA 12-1-2006 21.500.000 20 lineair 0,850% 0,85% 12-01-26 12-01-26 5.643.750 - -1.075.000 4.568.750 - 5 lineair -1.075.000 W/H 

NWB 1-10-2009 1.875.000 15 lineair -0,160% -0,16% 1-10-24 1-10-24 500.000 - -125.000 375.000 - 3 lineair -125.000 W/H 

NWB 1-12-2010 2.837.100 30 lineair -0,215% -0,22% 1-12-26 1-12-40 1.891.400 - -94.570 1.796.830 1.323.980 19 lineair -94.570 S/H 

RABO** 28-2-2011 9.000.000 10 ballon 4,220% 4,22% 31-08-22 28-02-22 6.289.170 - -300.000 5.989.170 - 1 ballon -5.989.170 H 

RABO** 28-2-2011 4.000.000 5 ballon 1,500% 1,51% 31-08-22 1-02-22 700.000 - -400.000 300.000 - 1 ballon -300.000 H 

RABO 30-4-2015 4.500.000 10 ballon 2,950% 2,95% 30-04-25 31-12-24 2.863.575 - -225.000 2.638.575 - 3 ballon -225.000 H 

RABO 30-4-2015 4.500.000 10 ballon 2,550% 2,58% 30-04-25 31-12-24 1.800.000 - -450.000 1.350.000 - 3 lineair -450.000 H 

BNG 14-10-2019 5.000.000 10 lineair -0,205% -0,21% 14-10-29 14-10-29 4.500.000 - -500.000 4.000.000 1.500.000 8 lineair -500.000 W 

ING 13-5-2019 5.700.000 10 lineair 1,520% 1,53% 28-02-29 28-02-29 4.912.500 - -450.000 4.462.500 2.212.500 8 lineair -450.000 H 

ING 18-7-2019 5.000.000 10 lineair 1,300% 1,31% 1-07-29 1-07-29 4.687.500 - -250.000 4.437.500 3.187.500 8 lineair -250.000 H 

NWB 17-1-2020 179.923 10 lineair 0,250% 0,25% 17-01-30 17-01-30 179.923 - -17.992 161.931 71.971 9 lineair -17.992 S 

BNG 20-5-2020 5.000.000 30 lineair 0,555% 0,56% 20-05-50 20-05-50 5.000.000 - -166.667 4.833.333 4.000.003 29 lineair -166.666 W 

ING 1-8-2020 2.800.000 10 lineair 2,050% 2,07% 1-08-25 1-08-30 2.765.000 - -140.000 2.625.000 1.925.000 9 lineair -140.000 H 

Rabo 1-8-2020 1.689.254 10 Overig 1,200% 1,21% 31-07-30 31-07-30 1.689.254 - - 1.689.254 1.689.254 9 Overig - H 

Rabo 1-8-2020 1.110.746 10 lineair 1,000% 1,00% 31-07-30 31-07-30 1.073.410 - -112.008 961.402 401.362 9 lineair -112.008 H 

BNG 20-10-2020 2.000.000 30 lineair -0,229% -0,23% 20-10-28 20-10-50 2.000.000 - -66.667 1.933.333 1.599.998 29 lineair -66.667 W 

BNG 4-10-2021 5.000.000 30 lineair 0,474% 0,47% 4-10-51 4-10-51  5.000.000 - 5.000.000 4.166.665 30 lineair -166.667 W 

 
Totaal  84.393.717       46.896.517 5.000.000 -4.622.403 47.274.114 22.134.417   -10.154.526  

 

S = Staatsgarantie 

W = Waarborgfondsgarantie 

H = Op de activa is een hypotheek gevestigd ad € 77.500.000,- ten behoeve van de huisbankier, Waarborgfonds en de Nederlandse Staat. 

 
** De lening heeft een afwijkende aflossing in relatie tot de looptijd. Aan het einde van de looptijd is er een restschuld die dient te worden afgelost of geherfinancierd. 
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Toelichting: 

Uit hoofde van de NZA-beleidsregel compensatie van gederfde omzet is € 5,1 mln meerkosten opgenomen. Dit was in 2020 € 1,7 mln. 

Voor gederfde omzet is in 2021 € 0,7 mln opgenomen. Als gevolg van de herschikking in 2021 door het zorgkantoor is dit € 2 mln lager 

dan waar Reinaerde recht op zou hebben. De compensatie voor gederfde omzet was in 2020 € 9,1 mln. 

Onder opbrengsten jeugdwet is € 0,2 mln nagekomen omzet 2020 opgenomen. Daarnaast is de omzet jeugdwet gestegen doordat er in 

2021 minder sluitingen als gevolg van Covid-19 waren en er sprake was van het inhalen van uitgestelde zorg. 

Gemeenten hebben € 1,9 mln omzetcompensatie verstrekt over de eerste fase van Covid-19 (tot 1 juli 2020). Na 1 juli 2020 was er geen 

omzetcompensatie door gemeenten meer. 

Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen de cijfers van 2021 en die van 2020, zijn de vergelijkende cijfers van 2020 

aangepast t.o.v. de jaarrekening 2020 voor Opbrengsten jeugdwet (+ 795.000,-) en voor Opbrengsten onderaanneming (-/-795.000,-). De 

herrubricering betreft opbrengsten jeugdwet van de gemeente Utrecht. 

Toelichting: 

Onder Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS is het ontvangen bedrag dat bedoeld is om uit te keren als zorgbonus 

opgenomen. De uitkering zelf is verantwoord onder personeelskosten. De impact hiervan is ruim € 1,7 mln in 2021 (2020: € 5,6 mln). 

 
 

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021  

 
12. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt:   2021 

€ 

 
  2020 

€ 

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 18.078 
 

61.864 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 143.049.376  138.831.432 

Opbrengsten Jeugdwet 12.756.518  12.054.171 

Opbrengsten Wmo 3.938.762  3.950.957 

Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid 31.434  80.333 

Overige zorgprestaties, waaronder opbrengsten uit persoonsgebonden budgetten 2.022.988  2.179.223 

Totaal   161.817.156    157.157.980 

 

 
13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 

De specificatie is als volgt: 

 
 

  2021 

€ 

  
 

  2020 

€ 

Subsidies Wlz/Zvw-zorg - 
 

183.372 

Rijkssubsidies vanwege het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2.285.309  4.919.285 

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 150.216  196.657 

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 188.969  417.168 

Totaal   2.624.494    5.716.482 
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Toelichting: 

Onder de overige opbrengsten zijn in 2021 boekwinsten opgenomen van in totaal € 2.223.550,-, als gevolg van de verkoop van twee 

bedrijfsgebouwen en een bedrijfsonderdeel inclusief het bijbehorende gebouw. 
De omzet uit ondernemingen is met €0,9 miljoen gedaald als gevolg van verkoop van het commerciële onderdeel Groendiensten eind 

2020 aan Green2grow. 

Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen de cijfers van 2021 en die van 2020, zijn de vergelijkende cijfers van 2020 

aangepast t.o.v. de jaarrekening 2020 voor Opbrengsten jeugdwet (+ 795.000,-) en voor Opbrengsten onderaanneming (-/-795.000,-). De 

herrubricering betreft opbrengsten jeugdwet van de gemeente Utrecht. 
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14. Overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt:   2021 

€ 

 
  2020 

€ 

Opbrengsten uit onderaanneming 2.129.358 
 

2.467.277 

Omzet ondernemingen 1.071.179  1.979.542 

Doorbelast aan cliënten 317.925  280.093 

Uitgeleend personeel 613.897  628.411 

Huren 112.608  115.026 

Overige opbrengsten 2.441.308  500.707 

Totaal   6.686.275    5.971.056 
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Toelichting: 

Onder personeelskosten is de uitbetaling van de zorgbonus aan personeel en externen opgenomen, alsmede de sociale lasten daarover. 

De ontvangst van de zorgbonus is verantwoord onder subsidies. De impact hiervan is ruim € 1,7 miljoen in 2021 (2020: € 4,6 miljoen). 

Er zijn geen personeelsleden werkzaam buiten Nederland. 

Onder Dotatie / vrijval peroneelskosten is opgenomen de dotatie voorziening WGA ER voor een bedrag van € 1,7 miljoen. Reinaerde is 

eigen risicodrager sinds 1-1-2020, en heeft dit risico voor 25% verzekerd. Derhalve is de voorziening gebaseerd op 75% van het eigen 

risico. Deze voorziening is gevormd in 2021, maar had eigenlijk al in 2020 gevormd moeten worden voor een bedrag van € 1,3 miljoen. 

Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen de cijfers van 2021 en die van 2020, zijn de vergelijkende cijfers van 2020 

aangepast t.o.v. de jaarrekening 2020 voor Lonen en Salarissen (-/- 631.717,-) en voor Andere personeelskosten (+ 631.717,-). De 

herrubricering betreft eindejaarsuitkering woon-werkverkeer van Lonen en Salarissen (-/- 631.717,-) naar Andere personeelskosten (+ 
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15. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt:   2021 

€ 

 
  2020 

€ 

Lonen en salarissen 81.949.320 
 

82.488.726 

Sociale lasten 14.680.426  18.037.509 

Pensioenpremies 6.898.041  6.413.203 

Dotatie / vrijval personele voorzieningen 1.882.411  385.398 

Andere personeelskosten:   4.533.580    4.368.493 

Subtotaal 109.943.778  111.693.329 

Personeel niet in loondienst 12.945.159 
 

7.662.200 

Totaal personeelskosten   122.888.937    119.355.529 

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) per segment: 

Algemeen beheer 

 
150 

  
150 

Bewonersgebonden functies 1.692  1.670 

Hotelmatige functies 38  40 

Onderhoudsfunctionarissen 10  15 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden   1.890    1.875 
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Toelichting: 

In 2021 heeft een versnelde afschrijving plaatsgevonden van € 417.781,-. Hierin zijn onder andere opgenomen: 

1) In 2021 is besloten tot de sloop van Dennendal Kapelweg in 2023. Hiertoe is in 2021 een aanvullende versnelde afschrijving van € 

120.000,- opgenomen. 

2) In 2021 heeft een aanpassing in de afschrijvingen ad € 180.000 plaatsgevonden als gevolg van een verandering in de bepaling van 

de restwaarde (Addendum beleid MVA V0.3) 

Toelichting: 

In 2021 heeft een impairment plaatgevonden met betrekking tot de locatie winkel-restaurant Zizo te Utrecht ad € 100.000. 
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16. Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 

 
Afschrijvingen: 

  2021 

€ 

 
  2020 

€ 

- materiële vaste activa 5.884.426  7.069.496 

Totaal afschrijvingen   5.884.426    7.069.496 

 

 
 

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  

De specificatie is als volgt: 

 
Bijzondere waardeverminderingen van: 

  2021 

€ 

 
  2020 

€ 

- materiële vaste activa 100.000  - 

Totaal   100.000    - 
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Toelichting: 

De overige bedrijfskosten zijn gestegen in 2021, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de kosten opgenomen in verband met de 

ontvlechting van de Carante-groep. Hiervoor is € 1,75 miljoen opgenomen. Daarnaast zijn ook de onderhoudskosten gestegen. Dit wordt 

veroorzaakt doordat er in 2020 minder onderhoud is uitgevoerd vanwege Keer het Tij en Corona. 
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18. Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt:   2021 

€ 

 
  2020 

€ 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.804.397 
 

7.286.494 

Vervoerskosten 3.816.796  3.754.663 

Extra kosten Corona 714.662  1.060.731 

Algemene kosten 8.699.834  8.101.847 

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 5.497.983  5.218.522 

Onderhoud en energiekosten: 

- Onderhoud 

 
3.067.920 

  
2.232.520 

- Energiekosten gas 1.096.864  795.497 

- Energiekosten stroom 888.875  1.075.896 

- Energie kosten water   137.217    144.081 

Subtotaal 5.190.876  4.247.994 

Huur en leasing 5.764.833 
 

5.717.460 

Dotaties en vrijval voorzieningen 1.721.252  163.034 

Totaal overige bedrijfskosten   39.210.633    35.550.745 

 

 
 

19. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 

 
 

  2021 

€ 

  
 

  2020 

€ 

Rentebaten -4.027 
 

-820 

Rentelasten 930.265  1.070.952 

Totaal financiële baten en lasten   926.238    1.070.132 

 
20. Buitengewone baten en lasten 

   

De specificatie is als volgt:   2021 

€ 

 
  2020 

€ 

Buitengewone baten 

Buitengewone lasten 

  
- 

101.317 

Totaal buitengewone baten en lasten   -    -101.317 

Toelichting: 

In 2020 zijn de commerciële activiteiten van Groendiensten verkocht. 
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021 

 
 

21. Wet normering topinkomens (WNT) 
 

De WNT is van toepassing voor Stichting Reinaerde. Het voor Stichting Reinaerde toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 

209.000,- 

Het bezoldigingsmaximum voor Zorg en Jeugdhulp, klasse V, totaalscore 12 punten. 

 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 

13e maand van de functievervulling 

 
2021 

bedragen x € 1 P.W. van Lingen 

Functiegegevens bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? ja 
  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 196.109 

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.818 

Subtotaal € 208.927 
  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 209.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. 

Bezoldiging € 208.927 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan 
 

n.v.t. 
  

Gegevens 2020  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband(in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? ja 
  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 181.186 

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.829 

Subtotaal € 193.015 
  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 201.000 

Bezoldiging € 193.015 
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2021 

bedragen x € 1 C.W. Meijers 

Functiegegevens voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 12 
  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 23.640 
  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 31.350 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. 

  

Bezoldiging € 23.640 
  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan 
 

n.v.t. 
  

Gegevens 2020  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 
  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 22.800 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 30.150 

 

2021 

C.M.H.A. Deckers 

Lid 
1/1 - 31/12 

12 
 

 

€ 15.760 
 

€ 20.900 
n.v.t. 

 

€ 15.760 
 

 
n.v.t. 

 

 

1/1 - 31/12 
 

 

€ 15.200 

€ 20.100 

 

2021 

J.T.M. Menting 

Lid 
1/1 - 31/12 

12 
 

 

€ 15.760 
 

€ 20.900 
n.v.t. 

 

€ 15.760 
 

 
n.v.t. 

 

 

1/1 - 31/12 
 

 

€ 15.200 

€ 20.100 

 

2021 

 

bedragen x € 1 
 

L. Niessen 

Functiegegevens Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 12 

  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 15.760 
  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 20.900 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  

  

Bezoldiging € 15.760 
  

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan 
 

n.v.t. 
  

Gegevens 2020  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 
  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 15.200 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 20.100 

 

2021 
J.C. van 

Houwelingen 

Lid 
1/1 - 31/12 

12 
 

 

€ 15.760 
 

€ 20.900 
 

 

€ 15.760 
 

 
n.v.t. 

 

 

1/1 - 31/12 
 

 

€ 15.200 

€ 20.100 

 

 
1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021 

 
 

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

 



Stichting Reinaerde 
 

 

Toelichting: 

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn 

uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 

accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. 

Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (2020), ongeacht of de 

werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. 

 

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021  

 
22. Honoraria onafhankelijke accountant 

 
De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt: 

 
  2021 

€ 

  
  2020 

€ 

1 Controle van de jaarrekening 

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 

3 Fiscale advisering 

4 Niet-controlediensten 

194.266 

- 

- 

- 

 
174.180 

- 

- 

- 

Totaal in boekjaar gedeclareerde honoraria onafhankelijke accountant   194.266    174.180 

 

 

23. Transacties met verbonden partijen 
 

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

bestuurder en leidinggevende functionarissen. 

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

 
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 21. 
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING 
 

 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

 
De raad van bestuur van Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 

19 mei 2022. 

 
De raad van toezicht van de Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 

25 mei 2022. 

 
 

Resultaatbestemming 

 
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2. 

 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materieel belang zijn voor het inzicht 

in de jaarrekening 2021 of voor de toekomst van de onderneming. 

 
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 

 

 

 
 
 

P.W. van Lingen, bestuurder 

 
 

 
 

C.W. Meijers, voorzitter raad van toezicht 

 

 

 
 

J.C. van Houwelingen, vice voorzitter raad van toezicht 

 

 

 
 

J.T.M. Menting, lid raad van toezicht 

 

 
 
 

C.M.H.A. Deckers, lid raad van toezicht 

 

 
 
 

L.M. Niessen, lid raad van toezicht 
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2 OVERIGE GEGEVENS 
 
 

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
 

Er is geen statutaire regeling met betrekking tot de resultaatsbestemming. 
 

2.2 Nevenvestigingen 
 

Stichting Reinaerde heeft geen nevenvestigingen 

 

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

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



(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 
 

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Reinaerde 

 

Verklaring over de jaarrekening 2021 
 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Reinaerde (‘de stichting’) een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Reinaerde te Utrecht 
gecontroleerd. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2021; 

• de resultatenrekening over 2021; en 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en overige toelichtingen. 

 
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) 2021 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Reinaerde zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

 
6AVT6VZFX3UA-1621071151-86 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 

T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 

deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 

http://www.pwc.nl/
http://www.pwc.nl/
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen 

als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, en of de in dit kader vereiste 
toelichting juist en volledig is. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 

 

Het jaarrapport omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarrapport anders 
dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij (inclusief de bijlage ‘Verantwoording besteding 
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 
1 september 2020 (bonus 2020)’). 

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

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van RJ 400 is vereist voor het bestuursverslag en op grond 
van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist voor de overige gegevens. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ 400 en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling verslaggeving WTZi, alsmede de bijlage in overeenstemming met het 
Verantwoordingsprotocol behorende bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. 

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 

 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht 
voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 
Regeling verslaggeving WTZi; en voor 

• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 

moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 

zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

 
Utrecht, 25 mei 2022 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

 
Origineel getekend door drs. L.R. Streefkerk RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 
van Stichting Reinaerde 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 

controle inhoudt. 
 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 

 
Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 

2020 tot 1 september 2020. 



 

 

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020) 
 

Dagtekening van de verleningsbeschikking: 24-11-2020  

 

 Werknemers  Derden  Totaal 
 Aantal Euro  Aantal Euro  Aantal Euro 

Ontvangen Zorgbonus 2020 - Netto Bonus (à € 1.000) 2851 € 2.851.000,00 104 € 104.000,00 2955 € 2.955.000,00 

Ontvangen zorgbonus 2020 - Belastingcomponent (à € 800 / € 750)  € 2.280.800,00  € 78.000,00  € 2.358.800,00 

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)  € 5.131.800,00  € 182.000,00  € 5.313.800,00 
       

       

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan werknemers 2624 € 2.624.000,00   2624 € 2.624.000,00 

-  Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus 5 -€ 5.000,00   5 -€ 5.000,00 

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 2619 € 2.619.000,00   2619 € 2.619.000,00 
       

       

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan derden   104 € 104.000,00 104 € 104.000,00 

-  Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus   0 € 0,00 0 € 0,00 

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)   104 € 104.000,00 104 € 104.000,00 
       

       

Belastingen       

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)  € 1.972.341,22    € 1.972.341,22 

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)    € 78.000,00  € 78.000,00 

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)  € 1.972.341,22  € 78.000,00  € 2.050.341,22 
       

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)  € 540.458,78  € 0,00  € 540.458,78 
       

Verklaringen:       

- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd  Ja  Ja   

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)  Ja     

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)    Ja   

- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen    Ja   

       

 

Specificatie 
 
Subsidie 

- Voorschot verleende subsidie 

- Uitgekeerd aan werknemers die in aanmerking komen voor Bonus 2020 

- Uitgekeerd aan derden die in aanmerking komen voor Bonus 2020 

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten subsidie 

€ 2.955.000,00 

€ 2.619.000,00 

€ 104.000,00 

€ 232.000,00 

 
Belastingen: 

- Voorschot verleende belastingen 

- Afgedragen belastingen werknemers 

- Afgedragen belastingen derden 

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten belastingen 

€ 2.358.800,00 

€ 1.972.341,22 

€ 78.000,00 

€ 308.458,78 
 

Totaal terug te betalen aan voor geschoten subsidie en belastingen € 540.458,78 

 


