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1  Voorwoord  

 
Dit is het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van Stichting De Trans, behorend tot Stichting 

Espria, over het jaar 2019. In dit document verstrekken we informatie en leggen we verantwoording af over 

de uitkomsten van het gevoerde beleid, de door ons verrichtte activiteiten en de daarmee gemoeide 

besteding van de middelen in 2019. 

 

De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een negatieve financiële resultaatontwikkeling in 

combinatie met problemen in de personeelsformatie.  Daar zijn verbeterplannen voor gemaakt. In 2019 zijn 

de verbeterplannen verder uitgewerkt en is de basis voor de uitvoering gelegd. Met een nieuwe directie en 

een vernieuwde inrichting van het zorgmanagement zal 2020 het jaar zijn waarin de vernieuwing van De 

Trans zichtbaar vorm en inhoud krijgt. We kunnen 2019 daarom  

 karakteriseren als een overgangsjaar. 

 

De verbeteraanpak bestrijkt meerdere gebieden. In het bijzonder noemen we: het doelgroepen-beleid, de 

personeelsplanning en -roostering, de managementstructuur, het functiehuis, de financiële sturing en 

informatievoorziening, de communicatie met interne en externe  

belanghebbenden. Doel is om de cliënten en medewerkers van De Trans een duurzaam 

toekomstperspectief te bieden. We willen graag met onze zorg en dienstverlening bijdragen aan een zo 

groot mogelijk leefplezier voor onze cliënten. Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijke organisatie zijn om 

in te werken, als betaalde kracht of als vrijwilliger. 

 

Er is al veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen. Die uitdaging gaan wij graag aan. Wij voelen ons 

daarin gesteund door de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers, onze vrijwilligers en iedereen die 

verder betrokken is bij de zorg voor onze cliënten.  

 

Arianne Poel, directeur zorg 

Peter Kamsma, directeur bedrijfsvoering a.i. 
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2  Strategie, beleid en praktijk 

2.1 Meerjarenbeleid 
 

Samen met de andere groepsmaatschappijen van Espria richt De Trans zich op kwetsbare mensen. Mensen 

voor wie het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Mensen die niet altijd in staat zijn 

bij tegenslag zelf weer de dingen in controle te nemen. Mensen voor wie de steeds complexere 

samenleving hindernissen opwerpt die ze niet altijd zelf kunnen oplossen.  

Voor alle zorgorganisaties binnen Espria gelden daarbij dezelfde uitgangspunten:  

• De cliënt staat centraal en de regie van het zorgproces ligt bij de professional.  

• De focus ligt op herstel van eigen kracht en op thuis bij eigen naasten.  

• We richten ons op welbevinden in plaats van op ziekte en gebrek. 

 

Missie 

De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen. Samen 

met verwanten en overige betrokkenen maken we de ondersteuning persoonlijk, zodat plezier in het leven, 

wonen, werken en leren de best mogelijke kansen krijgt. Met onze  

ondersteuning streven we ernaar dat mensen op hun eigen manier het gewone leven kunnen ervaren en 

kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Visie 

• In de zorg en ondersteuning staat het leefplezier van de cliënt voorop. De zorg en ondersteuning van 

De Trans richt zich op het vergroten van de functioneringsmogelijkheden en het  

maatschappelijk participeren van de cliënt, op een zodanige manier dat de cliënt zoveel mogelijk regie 

ervaart in zijn eigen bestaan. 

• Verwanten van cliënten zijn gelijkwaardige gesprekspartners van De Trans. De wensen en 

verwachtingen van cliënten en verwanten zijn uitgangspunt bij het bepalen van de vorm en uitvoering 

van onze zorg- en dienstverlening. 

• De passie van medewerkers uit zich in een actieve en ondernemende houding, waardoor het resultaat 

van de dienstverlening in dialoog met de cliënt professioneel tot stand komt en direct aansluit bij wat 

de cliënt nodig heeft om met plezier te leven. De medewerker is zich hierbij bewust van de 

mogelijkheden en externe omgeving van de cliënt. 

• De Trans draagt bij aan het realiseren van een samenleving waarin mensen met een  

verstandelijke beperking volwaardig kunnen participeren. 

 

Strategische doelen 

Het strategisch beleid van De Trans is gericht op het bereiken van de volgende doelen: 

• Leefplezier voor cliënten: Cliënten moeten kunnen leven zoals zij dat willen. Daarom is een goede 

dialoog met de cliënt en zijn of haar verwanten over de individuele wensen, behoeften en 

mogelijkheden het allerbelangrijkst.  

• Werkplezier voor medewerkers: Medewerkers moeten al hun aandacht kunnen geven aan wat voor 

cliënten belangrijk is en daarbij optimaal gebruik kunnen maken van hun vakmanschap en creativiteit. 

Daarom stimuleren we continu leren en ontwikkelen en werken we aan het  

geleidelijk vergroten van zelforganisatie in teams. 

• Basis op orde: Om te kunnen ontwikkelen is een stevige en stabiele basis nodig. Waar tekort-komingen 

zijn, moet de basis op orde worden gebracht. En geborgd moet worden dat de basis op orde blijft. Dit 

geldt voor de kwaliteit van de zorg, voor de zorg voor medewerkers, voor de financiële huishouding en 

voor de huisvesting.  

  



Jaarverslag 2019 Stichting De Trans 

 

  - 7 - 

• Huisvesting: In de langdurige zorg speelt de kwaliteit van de huisvesting een belangrijke rol in de mate 

waarin cliënten leefplezier ervaren. De verwachte ontwikkelingen in de zorgvraag worden in het Lange 

Termijn Huisvestingsplan (LTHP) vertaald naar wat er in de toekomst nodig is aan gebouwen voor 

wonen, werken (dagbesteding) en vrije tijdsbesteding. 

• Vernieuwing: Als de basis op orde is, komt er ruimte voor vernieuwing. Toekomstbestendigheid vraagt 

om anders denken en anders werken. We blijven werken aan innovaties die onze zorg- en 

dienstverlening kunnen verbeteren, bijvoorbeeld met toepassing van sensortechnologie en domotica. 

2.2 Algemeen beleid verslagjaar 

2.2.1 Risico’s, kansen en onzekerheden 

Jaarplan 2019 

In het Jaarplan voor 2019 zijn de strategische doelen, zoals beschreven in hoofdstuk 2.1, concreet 

uitgewerkt in jaardoelen. ‘De basis op orde’ had daarbij prioriteit. Dit betrof: 

• doelen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg: cliëntdialoog, methodisch werken, 

teamreflectie, incidentmeldingen, gebruik van cliëntervaringen; 

• doelen op het gebied van personeel: bezetting, planning, verzuim, competenties;  

• doelen op financieel gebied: kostenontwikkeling, rendement. 

 

Waar op de andere terreinen de doelen doorgaans geheel of gedeeltelijk behaald zijn, bleek de realisatie 

van de financiële doelen problematisch. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de belangrijkste 

beleidsontwikkelingen in 2019.  

 

Doelgroepenstrategie 

De complexiteit van de zorgvragen is in het laatste decennium duidelijk toegenomen. Er zijn daardoor meer 

cliënten binnen De Trans met multiproblematiek (bijvoorbeeld een combinatie van een verstandelijke 

beperking en psychiatrische problematiek) en een hoge zorgzwaarte. Er worden bijna alleen nog maar 

cliënten aangemeld die intensieve zorg nodig hebben. We spreken hier van cliënten met Moeilijk 

Verstaanbaar Gedrag (MVG). Het onvoldoende kunnen aanpassen aan deze veranderde situatie is een 

belangrijk risico voor De Trans. Juist de unit voor de doelgroep MVG (Unit Intensief) kampte de afgelopen 

jaren met forse overschrijdingen van de begroting, met name op de personele kosten. Er is daarom voor de 

Unit Intensief een transitieproces gestart om ook op de langere termijn een goed antwoord te kunnen 

geven op de toegenomen complexiteit van de zorgvraag en om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans 

te brengen. Er is een ontwikkel-document opgesteld waarin de richtinggevende kaders voor de vernieuwing 

van de Unit Intensief zijn beschreven,  met drie basiselementen: 

1. verstevigen van de zorginhoud door meer onderscheid te maken in de basisaanpak en leefmilieus voor 

de verschillende cliëntgroepen, passend bij hun ondersteuningsbehoefte; 

2. inzet op methodisch werken door uitwerking van de meest effectieve zorg- en behandelaanpak per 

cliëntgroep; 

3. organiseren van de randvoorwaarden: verstevigen van de steunstructuur voor medewerkers, opleiding 

en vergroten van de flexibiliteit in teams. Gekeken wordt hoe de personeelsinzet kan worden 

geoptimaliseerd, zodat minder een beroep hoeft te worden gedaan op flexpersoneel en 

uitzendkrachten. Hierbij is de samenwerking tussen wonen en dagbesteding van groot belang. 

 

Voor de overige doelgroepen is ook een heroriëntatie op het beleid gestart: 

• Voor de doelgroep van cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) is dit al vrij ver uitgewerkt.  

• Ook voor de doelgroep van kinderen en jeugdigen (Kind & Jeugd) is een ontwikkelnotitie beschikbaar op 

basis waarvan verder kan worden gewerkt. 

• Voor de doelgroep van cliënten met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) en de doelgroep van 

cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met ouderdomsproblematiek (Ouderen) is dit 

nog onder constructie.  
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Met de al gestarte uitwerking voor de doelgroep MVG zal daarmee een totaalbeeld van alle doelgroepen 

binnen de Trans ontstaan. De heroriëntatie op het doelgroepenbeleid wordt  

ondersteund door het team Merkbaar Beter van Espria. De eerste beeldvorming over de doel-groepen 

vraagt om verdere uitwerking in 2020 wat betreft richting (waar staat De Trans voor?) en inrichting (hoe 

organiseren we de uitvoering van de zorg?).  

 

Personeelsplanning en roostering 

Een groot risico op personeelsgebied is dat de systematiek van de personeelsplanning en roostering 

onvoldoende effectief is. Er zijn te vaak knelpunten in de dienstroosters. Met name in de zomer-periode 

van 2019 manifesteerde zich dat sterk. Daarbij speelt op bepaalde plekken in de organisatie een hoog 

ziekteverzuim mee. De problematiek wordt verergerd door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor 

vacatures lang open staan.  

Er is een project gestart voor verbetering van de personeelsplanning en -roostering, ondersteund door 

deskundigen van bureau P5COM. Het doel is: gezonde roosters, minder onvoorziene verstoringen in de 

roosters en minder inzet van uitzendkrachten. 

In het project is een ontwerp gemaakt voor hoe het proces van plannen en roosteren er uit moet komen te 

zien, wat de kaders en uitgangspunten zijn en is beschreven wie welke taken en verantwoordelijkheden 

heeft. Bijvoorbeeld het aanvragen van verlof, het tijdig doorgeven van  mutaties en het sturen op plus- en 

minuren. Met ingang van oktober 2019 zijn de units met de verbeterde werkwijze aan de slag gegaan. Dit 

wordt ondersteund met de zogenaamde ‘gouden driehoek overleggen’. Dit zijn overleggen tussen de 

roosteraar van het team, de planner en het unithoofd per locatie.  Er is een tool ontwikkeld voor de 

berekening van de benodigde ureninzet en een systematiek om kort-cyclisch te kunnen sturen op de 

werkelijke ureninzet. De effectiviteit van de sturing wordt vanaf november gemonitord in prestatie-

overleggen tussen directie, unithoofden en capaciteitsadviseur.  

 

Financiële resultaten 

Er is al langere tijd een onbalans tussen inkomsten en uitgaven. De oorzaken daarvan zijn in belangrijke 

mate terug te voeren op de hiervoor genoemde factoren: verhoogde zorgzwaarte en hogere 

personeelskosten dan begroot. De financiële resultaten van De Trans staan daardoor onder druk. Als 

beheersmaatregel is de financiële sturing verscherpt. De lijn naar de unithoofden is verkort zodat sneller 

kan worden gereageerd op afwijkingen van de begroting en onvoorziene  

ontwikkelingen. Daarnaast is de kwaliteit van de stuurinformatie verbeterd. In de loop van 2019 is een 

dashboard beschikbaar gekomen waarmee managers meer inzicht hebben in de voor hen relevante 

kengetallen.  

 

Verhoogde aandacht voor effecten Coronavirus op het resultaat 

In paragraaf 2.6 wordt nader ingegaan op het financieel beleid waarbij ook de ontwikkeling in de financiële 

kengetallen van De Trans is weergegeven. Hieruit is af te leiden dat De Trans ten tijde van uitbrengen van 

dit verslag als financieel gezond kan worden beschouwd. Er is sprake van een gezonde balanspositie en 

toereikende liquiditeit. De Trans heeft als beleid geen gebruik te maken van (afgeleide) financiële 

instrumenten ter afdekking van financiële risico’s. Daarmee doen ook deze risico’s zich niet voor. 

 

Op basis van de resultaatontwikkeling 2019 en de uitgangspunten van de begroting 2020 werd verwacht 

dat het jaar 2020 een licht positief resultaat zou laten zien, ondanks de transitie die De Trans op dit 

moment doormaakt. Vanaf maart is De Trans echter geconfronteerd met de uitbraak van het Coronavirus 

en de maatregelen die hiervoor genomen zijn. Ondanks dat de effecten van dit virus in ons 

verzorgingsgebied in verhouding tot de rest van Nederland nog relatief beperkt zijn, heeft dit zeker geleid 

tot verstoring van het reguliere zorgproces. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar 

zullen naar verwachting gevolgen hebben voor de resultaatontwikkeling in 2020. Zichtbaar is dat er 

effecten zijn op instroom van cliënten, inzet van medewerkers en gebruik van hulpmiddelen en materialen. 

Dit leidt tot negatieve effecten op omzet en kosten. In de jaarrekening is dit onder ‘gebeurtenissen na 

balansdatum’ nader toegelicht.   
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De Raad van Bestuur en directie hebben intensief overleg over de uitdagingen die deze pandemie met zich 

meebrengt en hoe zij deze het hoofd kunnen bieden. De Trans heeft een best guess scenario opgesteld, 

waarbij de resultaat- en liquiditeitsontwikkeling is uitgewerkt. Inschattingen zijn daarbij gemaakt in de duur 

van deze pandemie, de mogelijke afname van de bezetting in de woningen voor langdurige zorg, kosten 

voor het beschikbaar houden van bedden voor Coronapatiënten, de impact van het sluiten van 

dagbestedingslocaties, de verwachte stijging van verzuim van personeel, de mate waarin de inzet van 

personeel kan meebewegen, maar ook in hoeverre kostenverhogende maatregelen of gederfde omzet door 

onze financiers vergoed worden. Periodiek vindt op basis van voortschrijdend inzicht in de 

resultaatontwikkeling een bijstelling plaats van het scenario en de daarbij verwachte resultaat- en 

liquiditeitsontwikkeling. 

 

De Raad van Bestuur en directie stellen vast dat deze pandemie geen risico vormt voor de continuïteit van 

De Trans, maar duidelijk is wel dat (afhankelijk van de duur en omvang van het Coronavirus) de 

rendementsontwikkeling van De Trans in 2020 in meer of mindere mate wordt geraakt. Op basis van de 

huidige gezonde financiële balanspositie, de huidige beschikbare liquiditeit van De Trans, de inzichten 

vanuit het intern opgestelde scenario alsook de eerste toezeggingen die er zijn gedaan vanuit de 

zorgkantoren en gemeenten stellen de Raad van Bestuur en directie vast dat deze pandemie geen 

materiële onzekerheid geeft die ernstige twijfel kan doen rijzen of De Trans haar activiteiten kan 

voortzetten. Derhalve is de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Onder ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de toelichting op de jaarrekening wordt hierop nader ingegaan. 

In 2020 zal de resultaat- en liquiditeitsontwikkeling kortcyclisch en op basis van relevante KPI’s worden 

gemonitord. 

 

Herbezetting openstaande cliëntplaatsen 

In de loop van 2019 is het aantal bezette cliëntplaatsen in de woningen van De Trans geleidelijk gedaald. In 

de begroting voor 2019 is uitgegaan van 516 bezette plaatsen terwijl in het laatste kwartaal rond de 505 

plaatsen bezet waren. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, primair omdat  

De Trans maximaal beschikbaar wil zijn voor mensen die zorg nodig hebben, maar ook vanwege de 

negatieve financiële gevolgen van de onderbezetting. De unithoofden hebben voor iedere woning waar 

lege plekken zijn een plan gemaakt om deze zo snel mogelijk weer te bezetten. In hoeverre dat op korte 

termijn realiseerbaar is, hangt onder andere af van de indicaties en de zorgvraag van de cliënten op de 

wachtlijst en de samenstelling van de diverse cliëntgroepen in de woningen. 

 

Nieuwe managementstructuur 

Met het werken aan de inhoudelijke vernieuwing van De Trans is de vraag aan de orde gekomen welke 

organisatie- en managementstructuur het meest passend is. De gelaagdheid van de organisatie van het 

primaire proces, met onder de directie een laag van zorgmanagers en daaronder weer een laag van 

unithoofden, werkte belemmerend voor de besluitvaardigheid en besturingskracht. Na het vertrek van de 

zorgmanagers in het eerst halfjaar van 2019 zijn deze functies voorlopig niet opnieuw ingevuld, in 

afwachting van een onderzoek naar de best passende  

managementstructuur voor de toekomst. Dit onderzoek is in de laatste maanden van 2019 uitgevoerd door 

adviesbureau Arteria. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is begin 2020 besloten om verder te 

gaan met één laag zorgmanagers tussen de directie en de uitvoerende teams. Daanaast zal de rol van de 

zorgcoördinatoren opnieuw bekeken worden in relatie tot die van de nieuwe zorgmanagers. Dit zal in de 

eerste helft van 2020 worden gerealiseerd. Dit is de start van een bredere structuurverandering binnen De 

Trans die in de periode 2020 – 2021 zijn beslag zal krijgen. Een transitie-/programmamanager gaat dit 

proces begeleiden. Er zal onder andere aandacht zijn voor een goede ondersteuning van de teams bij de 

inrichting en uitvoering van de zorgprocessen en voor de ondersteuning van het zorgmanagement vanuit 

diensten zoals Control, Mens & Arbeid en Facilitair Bedrijf. 
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Contractering Wmo en Jeugdwet 

De verwachting was dat geleidelijk meer uniformiteit zou ontstaan in de aanbestedingsprocedures van de 

gemeenten voor de contractering op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Deze verwachting is helaas niet 

uitgekomen. Door veranderingen in de inschrijvingsvoorwaarden en veranderingen op het gebied van 

indicatiestelling, zorgtoewijzing, tarieven en betaling, zijn de risico’s voor De Trans bij het leveren van 

Wmo- en jeugdzorg toegenomen. Bovendien neemt de administratieve last toe. 

In 2019 heeft De Trans onder meer deelgenomen aan de aanbesteding voor de ambulante begeleiding en 

dagbesteding op grond van de Wmo en Jeugdwet door de samenwerkende gemeenten in Noord- en 

Midden Drenthe voor de periode 2020 - 2025. Deze aanbesteding is aanzienlijk vertraagd omdat er door 

zorgaanbieders (waaronder De Trans) kort geding procedures tegen de gemeenten waren aangespannen 

vanwege bezwaren tegen de aanbestedings-voorwaarden. Deze aanbesteding zal pas in het voorjaar van 

2020 kunnen worden vervolgd. 

Daarnaast heeft De Trans deelgenomen aan de aanbesteding van o.a. wonen, logeren en kinder-dagzorg op 

grond van de Jeugdwet door de samenwerkende gemeenten in Zuid-Drenthe voor de periode 2020 - 2028. 

De contractering van de zorg die in het Kinderdagcentrum (KDC) De Vuurtoren in Emmen wordt verleend 

verliep via een onderhandelingsprocedure. Er zijn met de gemeenten afspraken gemaakt over het tarief en 

over de vervoerskosten. Vanwege de budgetoverschrijdingen voor de Jeugdzorg hebben de gemeenten een 

productieplafond ingevoerd. Dit beperkt de groeimogelijkheden van het KDC, terwijl de vraag naar KDC-

zorg vanuit de regio nog steeds toeneemt. Dit kan leiden tot langere wachtlijsten en wachttijden voor 

kinderen die zorg nodig hebben.  

 

Voorbereiding invoering Wzd 

In 2020 wordt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De Wzd vervangt de verouderde Wet Bopz 

en regelt de toepassing van onvrijwillige zorg. Het jaar 2020 is een overgangsjaar, waarin betrokkenen 

gefaseerd met de nieuwe wet kunnen leren werken. De Trans heeft zich samen met de Espria-collega’s op 

de invoering van de nieuwe wet voorbereid. Er is een beleidsnota voor de toepassing van onvrijwillige zorg 

opgesteld, uitgaande van het principe ‘nee, tenzij…’: onvrijwillige zorg wordt niet toegepast, tenzij er 

zorgvuldig is afgewogen dat er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt, anderen of zijn omgeving, en er 

geen alternatieven zijn die het nadeel kunnen wegnemen. In de beleidsnota is onder meer beschreven wie 

binnen De Trans de wettelijke rollen van Wzd-functionaris en zorgverantwoordelijke vervullen en wat die 

rollen inhouden. Voor de registratie van onvrijwillige zorg is een speciaal daarvoor ontwikkelde module van 

het cliëntinformatiesysteem Cura aangeschaft. Het register met Wzd-locaties en -accommodaties van De 

Trans is geactualiseerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld. Veel aandacht is besteed aan de 

voorbereiding van de informatievoorziening over de Wzd voor medewerkers en andere betrokkenen en aan 

het scholingsprogramma voor de Wzd-functionarissen en zorgverantwoordelijken. 

 

Aanpassing functiehuis 

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een gefaseerde aanpassing van het functiehuis van De 

Trans. Doel is om de bestaande veelheid aan functies en functiebeschrijvingen te vervangen door een 

beperkt aantal generieke functies. Hiermee wordt het functiehuis weer actueel, overzichtelijker en 

flexibeler. Als eerste fase van het project is een onderzoek uitgevoerd naar de functie van assistent-

begeleider. Uit het onderzoek is gebleken dat deze functie niet in alle gevallen goed is beschreven en dat de 

beschrijving niet altijd overeenkomt met de werkzaamheden die in de praktijk worden uitgevoerd. Gelet op 

de uitkomsten van het onderzoek is besloten om de inschaling van de assistent-begeleiders te verhogen 

van FWG 25 naar FWG 30. Volgens de CAO kan de ingangsdatum niet met terugwerkende kracht toegepast 

worden. De directie heeft echter onverplicht besloten om de FWG-indeling per 1 augustus 2018, dus wel 

met terugwerkende kracht, plaats te laten vinden.  

De verdere uitwerking van het functiehuis zal in 2020 zijn beslag krijgen in aansluiting op de ontwikkeling 

van de doelgroepenstrategie en de organisatiestructuur. 
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Informatiebeveiliging 

Het programma om medewerkers meer bewust te maken van veilig omgaan met privacygevoelige 

informatie heeft resultaat gehad. Goed merkbaar is dat medewerkers het belang zien van het voorkomen 

van datalakken en van het melden als toch een lek optreedt. De werkwijze voor veilig mailen wordt breed 

toegepast. Ook andere maatregelen, zoals het clean desk-principe, kregen al direct navolging. Om deze 

trend door te zetten komt er een vervolg op de campagne, onder andere met een reeks intranetberichten 

en agendering van het onderwerp in werkoverleggen. 

Verder zijn in het verslagjaar alle medewerkers voorzien van een persoonlijk mailaccount. Dit is een 

belangrijke stap bij het afbouwen van de groepsaccounts. De overgang van groepsaccounts naar een 

werkplekinrichting met alleen maar persoonlijke basisaccounts blijkt een taai proces, dat geleidelijk wordt 

doorgevoerd. 

Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met alle daarvoor in aanmerking komende externe partijen is 

eveneens een taai proces. Enerzijds omdat het erg arbeidsintensief is, anderzijds omdat veel partijen een 

eigen model voor de overeenkomst hanteren. 

De Espria-samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging werpt vruchten af. Een voorbeeld is het 

geactualiseerde privacy-statement. Ook dragen de gezamenlijk gekozen security-beheertool en afspraken 

over het in kaart brengen en beheersen van risico’s bij aan het in control zijn voor de informatiebeveiliging. 

 

Huisvesting 

Op de locatie Nooitgedacht is het nieuwe woon-zorgcomplex Nieuwe Havens gereed gekomen. Op 28 

augustus 2019 zijn de cliënten en medewerkers uit de oude woningen De Havens verhuisd naar de 

nieuwbouw. Op 8 november 2019 werd de officiële opening verricht door de Commissaris van de Koning in 

Drenthe, Jetta Klijnsma. In de Nieuwe  Havens wonen 48 cliënten van de doelgroepen Ouderen en EMB 

(Ernstig Meervoudig Beperkt). Nieuwe Havens ziet er niet uit als een typisch zorgcentrum, maar lijkt op een 

gezellig cluster van verschillende woningen rond een plantsoen. In het gebouw zijn lichtinval, kleurgebruik 

en vormgeving aangepast aan de doelgroep. 

In Rolde zijn diverse woningen aan de Goorn en Riegheide verkocht. Deze woningen stonden grotendeels 

leeg en waren sterk verouderd.  

 

In Klazienaveen is het dagbestedingspand na diverse klachten over het binnenmilieu tijdelijk buiten gebruik 

geweest. Na intensieve reiniging van alle installaties en metingen is het gebouw weer open gegaan en zijn 

er geen klachten meer geweest. 

Verder zijn er in diverse gebouwen kleine verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd. 

2.2.2 Innovatie 

Domotica 

Het gebouw Nieuwe Havens dat in de loop van 2019 in gebruik is genomen, bevat diverse innovaties. Zo 

heeft het pand onder andere moderne tilliftsystemen en een beter beheersbaar binnenklimaat. Verder is 

veel techniek in het pand opgenomen om cliënten met verschillende begeleidingsvragen optimaal te 

kunnen bedienen. Voor elke cliënt is daartoe een persoonlijk profiel opgesteld, op basis waarvan de 

techniek rondom hem of haar is ingericht. Als binnen Nieuwe Havens met deze nieuwe domoticasystemen 

voldoende ervaring is opgedaan, worden deze systemen ook ingevoerd in de woningen aan het 

Leeuwerikenveld in Emmen en in de overige woningen in Nooitgedacht. 
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INKIS 

In Kinderdagcentrum De Vuurtoren wordt intensief multidisciplinair samengewerkt. Binnen het team was 

behoefte om efficiënter samen te werken en daarmee kwaliteitswinst te boeken. Het bureau Optimale 

Samenwerking is gevraagd daarbij te helpen. Dit heeft ertoe geleid dat in de loop van 2019 een pilot kon 

worden gestart met een digitaal ondersteuningssysteem (INKIS) dat het primaire proces als uitgangspunt 

neemt. Met de cliëntvraag als vertrekpunt is de route die de cliënt aflegt in het primaire proces (de 

‘cliëntroute’) inzichtelijk gemaakt, geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. De aanwezige kennis bij de 

professionals  wordt voor elke stap in het primaire proces in INKIS geborgd. Voor medewerkers en ouders is 

een makkelijk toegankelijke app beschikbaar gesteld waarmee tijdbesparend en doelgericht kan worden 

gerapporteerd. Op deze manier is voor ieder kind dat in zorg is op elk moment integrale informatie voor 

het team beschikbaar. 

2.3 Samenleving en relaties met belanghebbenden 

2.3.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een Espria-breed speerpunt van beleid. De focus ligt 

op duurzaamheid in de cliëntenzorg, duurzaam inzetbare medewerkers, duurzaam vastgoed, facilitaire 

processen en sociale participatie. Binnen de kaders die Espria formuleert vullen de groepsmaatschappijen 

en MVO-beleid nader in. Per 1 januari 2020 start op Espria-niveau een coördinator MVO om hier een extra 

injectie aan te geven. 

 

Duurzame cliëntenzorg 

Het groeiende tekort aan plaatsen voor cliënten met complexe problematiek is een ernstig maatschappelijk 

probleem. De Trans wil samen met andere betrokken partijen een bijdrage leveren aan de oplossing van dit 

probleem. Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor de opvang van de meest kwetsbare mensen in 

onze maatschappij. Financiële en personele problemen hebben ons de afgelopen periode belemmerd in de 

realisatie van deze ambitie. Vandaar onze inzet om het toekomstperspectief voor De Trans en voor deze 

cliënten te verbeteren. 

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

We willen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers versterken door een actief beleid gericht op 

aantrekken en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, bevorderen van gezondheid 

en vitaliteit van medewerkers en goede arbeidsomstandigheden. Hier wordt in hoofdstuk 2.5 nader op 

ingegaan. 

 

Duurzaam vastgoed 

Het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft door gebrek aan capaciteit bij management 

en staf in 2019 niet de gewenste aandacht kunnen krijgen. Het beleid is daarom vooral gericht geweest op 

energiebesparing. Het gebouw Nieuwe Havens levert daaraan een belangrijke bijdrage. Het gebouw is 

duurzaam gebouwd en geheel gasloos. Zonnepanelen op de daken voorzien voor een belangrijk deel in de 

energievraag. 

In het kader van energiebesparing is door Combined Traders onderzoek gedaan naar energie-besparende 

maatregelen die zichzelf in korte tijd terugverdienen en die door de overheid verplicht worden gesteld. In 

2020 worden de noodzakelijke investeringen voorbereid. In de twee jaren daarna worden de maatregelen 

geïmplementeerd. 
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Sociale participatie 

Wij stimuleren zoveel mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking als volwaardige burgers 

kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Enerzijds door de zorg waar mogelijk in de thuissituatie 

van de cliënt te geven en een opname in de instelling te voorkomen. Daarom bieden wij niet alleen 

langdurige zorg met verblijf, maar zijn we ook actief met ambulante zorg in het sociale domein. En richten 

we ons naast de zorg voor volwassenen ook op de zorg voor kinderen en jeugdigen met de bedoeling 

maximaal de ontwikkelmogelijkheden op jonge leeftijd te benutten.  

Anderzijds door cliënten niet op een instellingsterrein maar in gewone woonwijken te laten wonen, in een 

setting die zoveel mogelijk lijkt op een gewoon gezinsleven. Waar mogelijk nemen cliënten ook via werk en 

vrije tijdsbesteding zoveel mogelijk deel aan het gewone maatschappelijke verkeer. 

2.3.2 Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden  

De Trans is een maatschappelijk betrokken organisatie die veel waarde hecht aan een intensieve 

samenwerking met alle belanghebbende partijen bij een goede zorg- en dienstverlening.  

Terugkijkend op 2019 moet echter worden vastgesteld dat de wisselingen binnen het management en de 

relatief grote inzet van tijdelijk personeel een negatief effect hebben gehad op de kwaliteit van de interne 

en externe communicatie en het relatiebeheer. 

 

Interne belanghebbenden 

• Cliënten en verwanten: De collectieve cliëntbelangen worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. 

Voor de voeding van de raad vanuit de ‘achterban’ is er een klantenpanel, dat regelmatig wordt 

geraadpleegd over thema’s die binnen de Cliëntenraad aan de orde zijn. De Cliëntenraad brengt een 

eigen jaarverslag uit, waarin de raad verantwoording aflegt over zijn activiteiten in het verslagjaar. In 

het verslag over 2019 is de Cliëntenraad kritisch over de  

ondersteuning van het werk van de Cliëntenraad en van het klantenpanel door De Trans.  

Verbetering van de communicatie met cliënten en verwanten is een belangrijk speerpunt voor 2020. 

• Medewerkers: Hetzelfde geldt voor de communicatie met de medewerkers. De afstand tussen het 

management en de medewerkers op de werkvloer wordt als te groot ervaren. Dit is ook naar voren 

gekomen in het onderzoek van Arteria naar de managementstructuur. In de nieuwe structuur wordt 

het aantal medewerkers waaraan de managers direct leiding geven verkleind. De bedoeling daarvan is 

dat de managers meer persoonlijk contact met teams en individuele medewerkers kunnen hebben en 

voor medewerkers beter zichtbaar en bereikbaar zijn. 

• Vrijwilligers: Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Zij leveren een bijdrage aan structurele 

activiteiten voor en met cliënten, zoals koken, wandelen, fietsen, zwemmen,  

uitstapjes en de soos, maar ook aan incidentele evenementen zoals NLdoet, Burendag, de 

vrachtwagendag, en dergelijke. 

 

Externe belanghebbenden 

• Zorgkantoren: De Trans heeft de zorg gefinancierd op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) 

gecontacteerd bij Zilveren Kruis Zorgkantoor Drenthe en Menzis Zorgkantoor Groningen. Met Zilveren 

Kruis wordt jaarlijks naast het inkoopoverleg ook een kwaliteitsoverleg gevoerd aan de hand van het 

Kwaliteitsrapport van De Trans. Daarnaast wordt ook regelmatig gesproken over de crisisbedden die bij 

De Trans zijn gecontracteerd. 

Met Menzis heeft De Trans in 2019 voor het eerst een Wlz-contract gesloten. De relatie met Menzis is 

nog in opbouw. 

• Gemeenten: De Trans leverde in 2019 in 28 gemeenten zorg en dienstverlening op grond van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet. In de meeste gemeenten is  

De Trans rechtsreeks door de gemeente gecontracteerd, maar het komt ook voor dat De Trans 

onderaannemer is van een door de gemeente gecontracteerde hoofdaannemer. Dit is  

bijvoorbeeld het geval in meerdere gebieden van de gemeente Emmen.  
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Het onderhouden van de relaties met de gemeenten en de hoofdaannemers stond in 2019 onder druk 

door de krapte in het management en de ondersteunende organisatie van De Trans. In 2020 zal nader 

worden bepaald hoe het toekomstig contract- en relatiemanagement voor de Wmo en Jeugdwet 

binnen De Trans wordt ingericht. 

• Groepsmaatschappijen Espria: De verbondenheid met andere groepsmaatschappijen binnen Espria 

biedt De Trans unieke mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring. 

Innovatief is de samenwerking in het programma ‘Merkbaar Beter’. Hierin formuleren we klantbeloftes, 

bedenken we een aanpak om die beloftes in de praktijk waar te maken en ontwikkelen we 

uitkomstmaten om dat te toetsen. ‘Mens en Arbeid’ is het programma binnen Espria dat de focus legt 

op de medewerker.  Binnen dit programma is een vitaliteitsplein opgezet met een aanbod van vitaliteit 

bevorderende trainingen en cursussen voor alle medewerkers van Espria en een kenniscentrum 

vitaliteit voor ontwikkeling en delen van kennis en expertise. Dit biedt tevens het kader voor een 

intensivering van het verzuimbeleid. Hier wordt in hoofdstuk 2.5 nader op ingegaan. 

• Lokale en regionale partners: De Trans werkt nauw samen met lokale en regionale partners. 

Bijvoorbeeld onze collega-zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg Vanboeijen, Cosis en Koninklijke 

Visio De Brink. Op het grensvlak met de geestelijke gezondheidszorg werken wij samen met GGZ 

Drenthe, in het bijzonder het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP). Het CVBP kan 

worden ingeschakeld als er naast een verstandelijke beperking sprake is van psychiatrische problemen, 

gedragsproblemen en/of lichamelijke klachten. Verder is er een intensieve samenwerking met de 

algemene ziekenhuizen Treant en Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). 

2.4 Kwaliteit 
 

Kwaliteitsrapport 

Jaarlijks stellen wij een Kwaliteitsrapport op. Het rapport legt een verbinding tussen de uitgangs-punten 

van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de manier waarop wij daar binnen De Trans invulling aan 

geven. Input voor het Kwaliteitsrapport wordt onder meer gegeven in de jaarlijkse systeembeoordeling, die 

bestaat uit interviewsessies met medewerkers van alle disciplines over de sterke en zwakke punten van het 

kwaliteitssysteem van De Trans. Het concept-Kwaliteitsrapport wordt besproken met de Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad en een verslag van dat overleg wordt in het rapport opgenomen.  Het Kwaliteitsrapport 

over 2019 wordt uiterlijk 1 juni 2020 gepubliceerd. Hieronder geven wij in het kort een aantal punten uit 

het Kwaliteitsrapport 2019 weer. Voor een volledig beeld van het door ons gevoerde kwaliteitsbeleid 

verwijzen wij graag naar het Kwaliteitsrapport. 

 

HKZ-certificering 

Het HKZ-certificaat van De Trans is weer met 4 jaar verlengd. Tijdens de audits in november 2019 voor de 

hercertificering werden door de auditoren van Lloyds 4 zogenaamde minor non-conformities (minder 

ernstige afwijkingen van de normen die certificaatverlenging niet in de weg staan ) geconstateerd. Er is een 

plan van aanpak gemaakt om de afwijkingen weg te nemen en bij de volgende audit in november 2020 

wordt dit opnieuw beoordeeld. 

 

Externe audits 

Een externe deskundige heeft  in opdracht van de Raad van Bestuur en de directie 8 audits uitgevoerd  op 

woon- en dagbestedingslocaties in de Langdurige Zorg. Uitgangspunten voor de audits zijn het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de veldnormen van de gehandicaptenzorg. De audituitkomsten zijn 

teruggekoppeld aan de directie. Aan de hand van de rapporten stelden de zorgteams van de bezochte 

locaties verbeterplannen op. 
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Interne audits 

Het interne auditteam heeft audits uitgevoerd over medicatieveiligheid, systematisch bewaken en 

verbeteren van zorg en begeleiding, methodisch werken met het Individueel Ondersteunings Plan (IOP), 

persoonsgerichte zorg, teamreflectie en incidenten. Daarnaast heeft het auditteam de bevindingen van de 

externe audits van 2018 opgevolgd om te toetsen in hoeverre de verbetermaatregelen zijn gerealiseerd. De 

bevindingen van de interne auditoren zijn teruggekoppeld aan het management. 

 

Meldingen incidenten en toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen 

De Trans is in oktober 2019 overgestapt op een nieuw veiligheidsmanagementsysteem: TriasWeb. In het 

kader van de invoering van TriasWeb is informatie gegeven aan medewerkers over het meldbeleid t.a.v. 

incidenten en het gebruik van het systeem. Voor ondersteuning van medewerkers is een helpdesk 

ingericht. Tevens zijn scholingen gegeven aan gebruikers. Een knelpunt bij de invoering was dat 

medewerkers voor het melden gebruik moeten maken van een persoonlijk webmailaccount, terwijl veel 

van hen gewoonlijk werken met een groeps- of teamaccount. De daling van het aantal meldingen in 

periode 3 is te verklaren uit de overgang naar TriasWeb en de onwennigheid met het melden via een 

persoonlijk account. 

 

Meldingen incidenten cliënten, 

medewerkers en derden  

Periode 

1 

Periode 

2 

Periode 

3 

Totaal 

 

Waarvan meldingen 

m.b.t. agressie 

Aantal meldingen 2018 2.116 2.113 2.062 6.292 3.695 

Aantal meldingen 2019 2.282 2.133 1.357 5.772 3.454 

 

 

 

 

 

 

*Maatregelen in het kader 

van de uitvoering van de Wet Bopz en maatregelen die niet BOPZ-gerelateerd zijn, zoals continue 

begeleiding, hand in hand begeleiding, verplicht verblijf op eigen kamer met de deur open en afsluiten van 

kastdeuren in de woon/werkruimten van cliënten 

 

Meldingen bij Inspectie en calamiteitenonderzoek 

Conform de bepalingen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) zijn in 2019 twee 

calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De ene calamiteit betrof geweld in de 

zorgrelatie waarbij een cliënt een medebewoner met een voorwerp sloeg, de andere calamiteit betrof 

onzorgvuldig handelen van een medewerker. De calamiteiten zijn volgens de vastgestelde procedure 

onderzocht. Op basis van de aanbevelingen van het onderzoeksteam zijn door de betrokken 

functionarissen interventies uitgevoerd. 

Daarnaast gaf de directie opdracht voor uitvoering van drie interne onderzoeken van ernstige incidenten 

(niet zijnde calamiteiten). Het betrof twee ernstige geweldsincidenten jegens  

medewerkers en een incident aangaande de behandeling van een medische aandoening bij een cliënt. De 

onderzoeken werden verricht door het interne onderzoeksteam van De Trans. De onderzoeksbevindingen 

werden opgepakt door de betrokken functionarissen en de teams en de opvolging werd gemonitord in de 

werkoverleggen van de directie met de unithoofden. 

Conform het besluit van de Minister van VWS van 2 augustus 2017 heeft De Trans een jaaroverzicht 

opgesteld van minder ernstige geweldsincidenten tussen cliënten onderling. In dit overzicht zijn in totaal 

299 incidenten opgenomen en geanalyseerd. 

 

  

Meldingen 

vrijheidsbeperkende 

maatregelen* 

Periode 

1 

Periode 

2 

Periode 

3 

Totaal 

Aantal toepassingen 2018 179 130 162 471 

Aantal toepassingen 2019 193 179 96 468 
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Uitvoering cliëntervaringsmeting  

In 2019 werd een Transbrede cliëntervaringsmeting uitgevoerd in samenwerking met Customeyes. De 

meting werd uitgevoerd conform het Kwaliteitskader voor de Gehandicaptenzorg. 

 

Klachtenregeling voor cliënten 

Cliënten en verwanten kunnen op verschillende manieren een klacht indienen bij De Trans, afhankelijk van 

de wens van de klager, de situatie, de soort klacht en de ernst van de klacht. Van de beschikbare 

mogelijkheden is in 2019 als volgt gebruik gemaakt: 

 

klachten ingediend bij medewerkers en leidinggevenden 28 

klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris 7 

klachten ingediend bij de Klachtencommissie 0 

geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorginstellingen 0 

 

Klachtenregeling voor medewerkers 

Ten behoeve van de afhandeling van klachten van medewerkers functioneert binnen De Trans de 

klachtenregeling voor medewerkers. In 2019 is hiervan geen gebruik gemaakt. Wel dienden twee 

medewerkers een klacht in bij hun unithoofd. Deze klachten zijn door de desbetreffende  

unithoofden afgehandeld. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om misstanden te melden door middel van de zogenaamde 

klokkenluidersregeling.  Van deze regeling is in 2019 evenmin gebruik gemaakt. 

 

Multidisciplinair overleg 

Voor 2019 zijn voor alle locaties multidisciplinaire overleggen (MDO) gepland door de Medische Dienst. Het 

grootste deel van de MDO’s vond plaats met deelname van de zorgcoördinator, de arts en de 

gedragskundige. De meeste ervaringen met de overleggen waren positief. Medewerkers leerden van 

elkaar, wisselden kennis en ervaring uit, leerden de cliënt beter kennen, en stemden de zorg en begeleiding 

beter af op de cliënt. Toch kon vanwege de grote caseload van MDO-deelnemers en agendaproblemen een 

deel van de MDO’s geen doorgang vinden. 

In 2020 wordt toegewerkt naar een structureel maandelijks MDO op iedere locatie volgens een standaard 

agenda. Dat houdt ook verband met de invoering van de Wzd. Volgens die wet moet alle onvrijwillige zorg 

bij cliënten volgens het stappenplan van de wet in MDO-verband worden geëvalueerd. 

 

Afbouw psychofarmaca  

Binnen De Trans is de norm dat voor cliënten die psychofarmaca gebruiken of waarbij sprake is van 

polyfarmacie jaarlijkse een medicatiebeoordeling door de verantwoordelijke arts en de apotheker 

plaatsvindt. De jaarlijkse medicatiereviews zijn conform de norm op alle woningen uitgevoerd. Tijdens de 

reviews werd gekeken naar mogelijkheden voor afbouw van het gebruik van psycho-farmaca, op grond 

waarvan afbouwtrajecten zijn gestart. Als er aanleiding toe was werd hierbij de psychiater betrokken. Niet 

alle afbouwtrajecten waren succesvol. Bij sommige cliënten moest de medicatie-afbouw worden 

teruggedraaid, omdat de cliënt en/of  andere betrokkenen er teveel nadelen van ondervonden. Uit de 

evaluaties van de afbouwtrajecten kwam als belangrijk aandachtspunt naar voren dat er niet alleen een 

goede afstemming moet zijn met de woonbegeleiders, maar ook met de activiteitenbegeleiders en de 

medewerkers van de nachtdienst. Dit om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen goed voorbereid zijn op 

mogelijke gedragsveranderingen bij de cliënt en in afstemming met elkaar handelen.  
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2.5 Personeelsbeleid 
 

Plannen en Roosteren 

Het Project plannen en roosteren is gestart in juni 2019. De scope van het project is de personeelsplanning 

voor de woningen binnen de Langdurige Zorg. Doelstelling is optimalisatie van de planning en roostering 

met een goede balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Hierbij wordt gewerkt volgens de principes van 

gezond roosteren, roosteren conform de wettelijke eisen en cao-bepalingen en inzet van medewerkers 

binnen de beschikbare financiële middelen. 

In  januari 2019 heeft een extern bureau (P5COM) een scan gemaakt van de bestaande situatie m.b.t. 

roostering en planning.  Op basis daarvan is een verbeteraanpak ontwikkeld met de volgende onderdelen: 

1. Waar nodig is het aantal in te zetten uren in balans gebracht met de beschikbare middelen volgens de 

ZZP-mix van de desbetreffende woning en eventuele Meerzorg. 

2. Er is een andere manier van samenwerken rondom de roosters ontwikkeld. De planners, 

woningroosteraars en unithoofden zijn daarin getraind. Zij overleggen structureel over de  

roosters in het zgn. gouden driehoek-overleg. 

3. Om de roosters volledig te laten voldoen aan de eisen van de cao en de Arbeidstijdenwet zijn de 

roosteraars daar specifiek in getraind en is daar veel aandacht voor in de ondersteuning door de 

planners. 

4. Er zijn twee tools ontwikkeld: 

• Een rekentool die het unithoofd en de planners overzicht geeft van de inkomsten per locatie en van 

wat de roosteraars op basis daarvan kunnen inzetten in het rooster (inzetbare uren). Bij aanpassing 

van ZZP’s moet de inzet van het team in het rooster ook worden aangepast.  

• Een real time overzicht van werkelijk ingezette uren ten opzichte van de inzetbare uren. Dit is een 

handig stuurinstrument om afwijkingen in beeld te krijgen. 

5. Er is afgesproken om langer vooruit te plannen voor het soepel doorlopen van vakantieperiodes en 

feestdagen. 

6. Er zijn aparte prestatie-overleggen van het unithoofd met de directie ingevoerd waarin het unithoofd 

verantwoording aflegt over gemaakte keuzes in de planning  en roostering en waarin met de directie 

knelpunten worden besproken. 

7. Er is een capaciteitsadviseur aangesteld om de unithoofden, locaties en planners te onder-steunen in 

het proces. 

 

Aanpak verzuim 

Het gemiddelde verzuim over 2018 was 7,0% en is in 2019 gestegen naar 7,3%, terwijl in het jaarplan juist 

een daling naar 6,5% als doel was gesteld. Dit noodzaakt tot een verscherpte aanpak van het 

verzuimbeleid. De aanpak is vooral gericht op versterken van het eigenaarschap bij leidinggevenden en het 

consequent volgen van de afgesproken werkwijzen bij verzuim. Met ondersteuning van de coördinator 

verzuimpreventie is ervoor gezorgd dat de langdurige verzuimdossiers goed in beeld zijn bij de 

leidinggevenden. Daarnaast zijn in twee sessies met de unithoofden onder begeleiding van de 

programmadirecteur Mens & Arbeid van Espria het commitment en de ambities ten aanzien van het 

uitvoeren en opvolgen van de resultaten van het verzuimmanagement versterkt. De unithoofden hebben 

op basis daarvan hun eigen doelstelling en aanpak voor verzuimreductie bepaald. De voortgang wordt 

maandelijks in het prestatieoverleg met de directie geëvalueerd. 

 

Wijzigingen in de salariëring van assistent-begeleiders 

In de huidige ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is het een grote uitdaging mensen enthousiast te maken 

en te houden voor het werken in de gehandicaptenzorg. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en 

blijven in onze regio. Daarom vinden we het belangrijk dat naast de betrokkenheid en bevlogenheid van 

onze medewerkers de salariëring ook binnen de huidige arbeidsmarkt blijft aansluiten. Uit onderzoek is 

gebleken dat de assistent-begeleiders (375 in totaal) te laag zijn ingeschaald.  
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Ook is uit onderzoek gebleken dat er twee kwalificatieniveaus binnen de functie van assistent-begeleider 

zijn: kwalificatieniveau 2 en kwalificatieniveau 3. Om ervoor te zorgen dat onze cliënten over goede 

begeleiding blijven beschikken zijn er wijzigingen in de salariëring van de assistent-begeleiders 

doorgevoerd. Met ingang van 1 januari 2019 is de functie van assistent-begeleider met kwalificatieniveau 3 

in FWG-schaal 30 geplaatst. Het salaris van alle assistent-begeleiders met aantoonbaar kwalificatieniveau 3  

is horizontaal ingepast in de nieuwe functiegroep waardoor er een langere  uitloop ontstaat. Aan alle 

assistent-begeleiders die niet aantoonbaar beschikken over kwalificatieniveau 3 is een scholingstraject 

aangeboden. Als dit scholingstraject door de medewerker wordt afgesloten met een diploma op 

kwalificatieniveau 3 dan wordt het salaris van deze medewerker na diplomering horizontaal ingepast in 

functiegroep 30.  

 

Leren en ontwikkelen 

De Trans wil een ontwikkeling in gang zetten naar vraaggestuurd leren. Dat betekent dat teams en 

individuele medewerkers binnen centrale kaders primair de regie hebben op de wijze waarop kennis, 

vaardigheden en houding worden behaald en behouden. Dit kan door het volgen van opleidingen/ 

scholingen en bij- en nascholing. Naast de klassikale scholing kan ook gebruik worden gemaakt van e-

learning, coaching on the job voor de training Bouwen aan vertrouwen,teamreflectie en vormen van 

intervisie. 

Vanaf het najaar van 2018 is besloten om niet-direct noodzakelijke trainingen tijdelijk te laten vervallen om 

de druk op de dienstroosters te verminderen. In 2019 kon deze tijdelijke maatregel door de aanhoudende 

druk op de roosters en de bezettingsproblemen in de teams niet worden opgeheven. In 2020 wordt een 

nieuw leermanagementsysteem ingevoerd, wat ook weer mogelijkheden biedt om de ontwikkeling naar 

vraaggestuurd leren opnieuw op te pakken en verder vorm te geven.  

 

Recruitment  

Uit onderzoek eind 2019 blijkt dat het aantal vacatures in de zorg in één jaar tijd is gegroeid met 12%. Met 

slechts 29.400 zorgprofessionals die actief zoeken naar een baan in deze sector, komen we op een 

vacaturedruk van bijna 4:1. Hiermee vallen zorgmedewerkers in de categorie 'zeer schaars'. Dit zal de 

komende jaren alleen maar toenemen door de vergrijzing. Deze vergrijzing geeft de komende jaren niet 

alleen extra zorgvraag, maar ook nog eens uitstroom van zorgpersoneel. Recruitment staat dan ook hoog 

op de agenda binnen De Trans. Het afgelopen jaar is o.a. het nieuwe sollicitantvolgsysteem (Emply) 

ingevoerd, is de kweekvijver voor BBL opgezet, is er een workflow voor het werving & selectieproces 

uitgedacht, is www.werkenbijdetrans.nl gelanceerd en zijn er meer dan 150 vacatures ingevuld. Daarnaast 

is in de begroting voor 2020 akkoord gegeven voor een structurele invulling van recruitment. 

2.6 Financieel beleid 
 

Algemeen  

Het financieel beleid in 2019 is gevoerd met inachtneming van de kaders die daarvoor door de Raad van 

Bestuur in overleg met de directie zijn gesteld en met inachtneming van de meerjarenafspraken. Dit betreft 

onder andere de rendements- en liquiditeitsontwikkeling.  

Evenals 2018 stond het jaar 2019 in financieel opzicht voor de Wlz-gefinancierde zorg vooral in het teken 

van verlaging van het verzuim en van een gezonde balans tussen de personele kosten en de inkomsten. In 

het sociale domein (Wmo en Jeugdwet) zijn veel contracten voor de uitvoering van zorg- en dienstverlening 

binnen gemeenten gecontinueerd. 

  

Jaarrekening  

De jaarrekening is opgesteld conform de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen.  

Resultaat 2019 

Het resultaat van De Trans in 2019 bedraagt € 1.105.000 positief, tegenover een positief resultaat van € 

95.000 in 2018 en een begroot resultaat 2019 van € 959.000. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen 

vermogen.  
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Kasstroom en financieringsbehoefte 

De positieve kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in 2019 € 1,6 mln. (2018: € 3,1 mln.) en werd 

positief beïnvloed door verkoop van enkele groepswoningen en negatief beïnvloed door een toename van 

het werkkapitaal en financieringslasten. 

Door hogere investeringen ten opzichte van het voorgaande boekjaar is de kasstroom uit investerings- 

activiteiten € -0,9 mln negatief (2018: € +0,4 mln.). Door lagere aflossingen op langlopende financiering is 

de negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten verbeterd naar € -1,6 mln. (2018: € -4,9 mln.). 

Het saldo liquide middelen is in 2019 licht afgenomen naar € 11,9 mln. (2018 12,8 mln.). 

In 2019 zijn geen nieuwe leningen of kredietfaciliteiten aangegaan. In de komende jaren zijn rente- en 

aflossingsverplichtingen stabiel op het niveau van 2019. 

 

Kengetallen  

De belangrijkste financiële kengetallen voor De Trans zijn: 

 

Solvabiliteit: Een belangrijke indicator voor de relatieve vermogenspositie van De Trans is de solvabiliteit. 

De solvabiliteit wordt bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De 

solvabiliteit van De Trans is 26,4%. Financiers hanteren veelal een norm van circa 20%.  

 

Budgetratio: Het eigen vermogen – bestaande uit algemene reserves en de reserve aanvaardbare kosten – 

bedraagt na toevoeging van het resultaat van 2019 22,3% van de som van de bedrijfs-opbrengsten. De 

bedrijfsopbrengsten zijn in 2019 gestegen naar € 68,3 mn. (2018: € 63,4 mln.).  

 

Liquiditeit: De liquiditeit is met 1,59 hoger dan de norm van 1. Dit houdt in dat met de kortlopende 

vorderingen en liquide middelen de kortlopende schulden kunnen worden betaald.  

 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio): Deze ratio voor de mate waarin De Trans in staat is te voldoen aan de 

rente- en aflossingsverplichtingen, is met 1,9 hoger dan de minimale norm van 1,4.  

 

In schema: 

 

Ratio 2019 2018 

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 26,4% 23,60% 

Budgetratio (eigen vermogen / totale opbrengsten) 22,3% 21,70% 

Liquiditeit (kortlopende activa / kortlopende passiva) 1,59 1,59 

Debt service coverage ratio (betalingscapaciteit / fin. verplichtingen) 1,9 1,6 

 

Financiële risico’s en onzekerheden 

De voornaamste financiële risico’s en onzekerheden in 2019 waren: 

• het relatief hoge ziekteverzuim en daarmee gepaard gaande hoge kosten voor uitzendkrachten; 

• het niet tijdig kunnen opvullen van onbezette plaatsen in woningen en daarmee een lagere 

bedbezetting dan begroot; 

• het niet volledig vergoed krijgen van noodzakelijke extra zorginzet voor cliënten met een complexe 

zorgvraag; 

• niet optimale planning en roostering van personeel, bijvoorbeeld qua ingezet aantal uren of qua 

ingezette personeelsmix. 

Zie verder ook hoofdstuk 2.2.1 Risico’s, kansen en onzekerheden.  
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3 Toekomstparagraaf 
 

De opdracht voor het nieuwe management van De Trans voor de komende jaren is duidelijk: zorg voor een 

heldere koers en verbeter waar nodig de uitvoering van de processen en systemen. 

 

Belangrijke elementen voor verheldering van de koers en strategie staan al in de steigers of zijn in 

uitvoering. Dit betreft o.a. het doelgroepenbeleid, de managementstructuur en het personeelsbeleid 

(personeelsplanning, functiehuis).  Maar de uitdaging is vooral om samen met de medewerkers en andere 

belanghebbenden weer een gemeenschappelijke visie te krijgen op waar De Trans voor staat, welke doelen 

we nastreven en hoe we die gaan bereiken. Er is veel behoefte aan duidelijkheid in beleid, een heldere 

organisatiestructuur en vooral aan keuzes maken en stappen vooruit zetten. 

 

In de uitvoering van de processen en systemen is er hier en daar inertie ontstaan. We willen graag 

slagvaardiger worden, sneller kunnen handelen, dingen in één keer goed doen, besluitvaardig zijn. 

Processen moeten soepel lopen, in plaats van stroperig. En systemen moeten daarbij helpend zijn, en niet 

belemmerend. Ook hier zijn de eerste stappen al gezet, bijvoorbeeld door de aanpak van de roostering, de 

invoering  van het dashboard voor financiële stuurinformatie, de overstap naar een nieuw meldsysteem 

voor incidenten, het nieuwe leermanagementsysteem, enzovoorts. Wat  

De Trans hier vooral nodig heeft zijn  heldere en haalbare afspraken over de uitvoering, zorg voor de 

opvolging  daarvan (‘afspraak is afspraak’), snelle bijsturing als processen en systemen niet het gewenste 

resultaat opleveren en ruimte voor professionals om hun eigen verantwoordelijkheid voor goede 

cliëntenzorg te nemen.  

De centrale staf en ondersteuning van De Trans zal dichter bij de zorg worden ingezet en daardoor meer 

nabij en meer zichtbaar zijn. Het management zal meer vanuit een ondersteunende rol betrokken zijn bij de 

teams en de zorguitvoering (dienend leiderschap) in samenwerking met de behandelverantwoordelijken 

(artsen, gedragskundigen en anderen). 

  

We vinden ook dat in 2020 en verder de communicatie moet verbeteren. Het meenemen van cliënten, 

verwanten en medewerkers/vrijwilligers in wat er binnen De Trans gebeurt is een belangrijk speerpunt. 

Met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zal dit regelmatig besproken worden en zullen de resultaten 

worden getoetst. 

Samen met de Cliëntenraad zullen directie en management stappen gaan zetten op het gebied van 

medezeggenschap en participatie. De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 

geeft daar een goede richting aan met het uitgangspunt van medezeggenschap op alle niveaus van de 

organisatie. 

 

In 2020 gaan we ervaring opdoen met de nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd), om in de jaren daarna goed 

binnen de kaders van deze wet te kunnen werken. Hoewel natuurlijk niet alles nieuw is, zullen de 

veranderingen van de Wzd ten opzichte van de Wet Bopz toch de nodige effecten hebben en van invloed 

zijn op de zorgverlening aan cliënten die onvrijwillige zorg nodig hebben. 

 

Voor 2020 staan omvangrijke investeringsactiviteiten gepland gericht op kwaliteitsverbetering van de 

woningen (domotica, klimaatbeheersing en reguliere instandhouding) en investeringen gericht op het 

verbeteren van de operationele bedrijfsvoering van bijvoorbeeld woongroepen.  De Trans voldoet aan de 

gangbare normen van solvabiliteit en andere financiële ratio’s. De kaspositie (€ 11,9 mln. ultimo 2019 ) is 

voldoende om de geplande investeringen te financieren. De investeringen worden uit de reguliere 

kasstroom gefinancierd zonder additionele financiering.  

 

De financieringskosten en aflossingen op leningen zijn de komende jaren stabiel op het niveau van 2019. Er 

zijn geen nieuwe financieringsactiviteiten gepland.  
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Ook in 2020 is de ontwikkeling van de omzet, resultaat en rentabiliteit voor een groot deel afhankelijk van 

een optimale bedbezetting en een adequate sturing op de juiste inzet (qua omvang en samenstelling) van 

zorgpersoneel. 

 

Op het moment dat we dit schrijven (begin mei 2020) gaan we gebukt onder de Coronacrisis. De 

Coronapandemie heeft een verwoestend effect in Nederland. Ook binnen De Trans worden wij hiermee 

geconfronteerd. Ondanks dat de effecten van dit virus in ons verzorgingsgebied in verhouding tot de rest 

van Nederland nog relatief beperkt zijn, heeft dit zeker geleid tot verstoring van het reguliere zorgproces. 

Er is  door heel veel medewerkers een onwaarschijnlijk grote klus geleverd in het continueren van de zorg 

voor de meest kwetsbaren en in de bescherming van hen tegen de gevaren van het virus. De verwachting is 

dat de gevolgen van deze pandemie nog lang merkbaar zullen blijven. Terwijl op het moment van schrijven 

van dit verslag nog op veel plaatsen in het land ernstig zieke mensen worden verzorgd, denken we ook na 

over de vraag hoe straks weer de ingeslagen weg te vervolgen naar steeds betere zorg. Dat is een wrange 

tegenstelling en tegelijk een realiteit die we onder ogen moeten zien. In de loop van 2020 zal duidelijk 

worden hoe genormaliseerd we de draad weer kunnen oppakken en welke effecten veel langer zullen 

blijven. 

 

Zoals toegelicht in de risicoparagraaf van dit verslag, maar ook vermeld in de jaarrekening (onder 

‘gebeurtenissen na balansdatum’) heeft het Coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen een grote 

impact op De Trans. Het jaar 2020 is daarmee een uitdagend jaar geworden. De huidige situatie vraagt 

allereerst om continuïteit van goede en beschikbare zorg. Dat vraagt maximale inzet van onze 

medewerkers, samenwerkingspartners en leveranciers. Ondertussen zijn wij volop in gesprek met onze 

financiers over de effecten die het Coronavirus heeft op onze organisatie. Mede op basis van de formele 

uitingen van onze financiers mogen wij in deze uitzonderlijke omstandigheden coulance verwachten op het 

voldoen aan de (administratieve) verplichtingen (bijvoorbeeld rondom feitelijke zorglevering) in de 

afwikkeling van de eindverantwoording over het jaar 2020. Wij verwachten in staat te zijn onze activiteiten 

ook in 2020 te kunnen continueren, zij het met de inzet van onze medewerkers die zich met hart en ziel 

inzetten voor onze cliënten.  

 

De begroting 2020 is eind 2019 vastgesteld, in een periode dat er nog geen sprake was van een uitbraak 

van het Coronavirus. Deze begroting houdt rekening met een licht positief resultaat. Op basis van de 

afgesloten cao is de verwachting dat de loonontwikkeling iets harder oploopt dan de verkregen tarieven 

voor 2020. Ook nu zijn maatregelen gericht op het realiseren van een lager verzuim, een hogere bezetting, 

efficiënte inzet van personeel en vooral het beperkt houden van de kosten van personeel niet in 

loondienst.  

Met het uitbreken van het Coronavirus is de begroting voor 2020 wel achterhaald. Afhankelijk van de duur 

en omvang van het Coronavirus zal de rendementsontwikkeling van De Trans in 2020 in meer of mindere 

mate worden geraakt. Ook de mate waarin compensatie vanuit onze financiers zal worden verkregen en 

onze maatregelen tot bijsturing van de exploitatie kunnen leiden, zal daarbij bepalend zijn. 
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4  Profiel van de organisatie 

 

4.1 Algemene gegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Trans 

Adres Grote Brink 3 

Postcode 9451 BP 

Plaats Rolde 

Telefoonnummer (0592) 247474 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 04084443 

E-mailadres info@detrans.nl 

Internetpagina www.detrans.nl 

4.2 Structuur van de organisatie 
 

Stichting De Trans is één van de groepsmaatschappijen van Espria. Een beschrijving van Espria en de 

structuur van het concern zijn opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2019 van Espria.  

 

De Trans heeft een tweehoofdige directie, bestaande uit een directeur zorg en een directeur 

bedrijfsvoering. Op basis van hun aandachtsgebieden is een taakverdeling tussen de directieleden 

vastgesteld. De directie van De Trans voert periodiek overleg met de Raad van Bestuur van Espria. 

In het verslagjaar was de functie van directeur zorg vacant. In afwachting van de benoeming van een 

nieuwe directeur zorg is in september 2018 Hilda Barnhoorn aangesteld als directeur zorg ad interim, naast 

directeur bedrijfsvoering Ad Jacobs. Zij verliet De Trans begin mei 2019 in verband met het aanvaarden van 

een functie elders. Sindsdien voerde Ad Jacobs de directie, daarbij ondersteund door de leden van de Raad 

van Bestuur. Omdat de werving van een nieuwe directeur zorg langer duurde dan verwacht, is per 15 

oktober 2019 Peter Kamsma aangesteld als directeur zorg ad interim. Per 1 januari 2020 is Arianne Poel 

benoemd tot directeur zorg.  

 

In 2019 was er voor de organisatie van de cliëntenzorg formeel nog sprake van een structuur met drie 

leidinggevende lagen (directie, zorgmanagers en unithoofden).  Na het vertrek van de zorgmanagers (deels 

in begin 2019, deels halverwege 2019) zijn deze functies niet herbezet in afwachting van een heroriëntatie 

op de structuur van het zorgmanagement. In deze tussenperiode stuurde de directie direct de unithoofden 

aan. Eind 2019 is een onderzoek naar de best passende structuur voor de toekomstige ontwikkeling van De 

Trans uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat definitief wordt gekozen voor één leidinggevende 

laag tussen de directie en de zorgteams, bestaande uit ong. 15 zorgmanagers.  

 

Twee vakgroepcoördinatoren (voor de medische / verpleegkundige vakgroep en de psychologische / 

orthopedagogische vakgroep) vertegenwoordigen het Expertisecentrum. Naast de directie, zorgmanagers 

en vakgroepcoördinatoren gaan ook de manager Control en de manager Mens & Arbeid deel uitmaken van 

het nieuwe Managementteam. 

 

De directie voert periodiek overleg met de Cliëntenraad (CR) en de Ondernemingsraad (OR) van DeTrans. 

De CR is vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Espria. De OR is vertegenwoordigd in de 

Centrale Ondernemingsraad (COR) van Espria. In het afgelopen jaar waren de medezeggenschapsorganen 

betrokken bij diverse (beleids)-ontwikkelingen binnen de organisatie. 
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Organogram per ultimo 2019

 
* vacant en niet ingevuld in afwachting van de resultaten van heroriëntatie op de managementstructuur. 

  

Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

Directie

zorgmanager*

Expertisecentrum

Ouderinitiatieven

Vrijwilligerscoördinatie

Nachtzorg

Sport & beweging

Centraal Servicebureau

Plan- en flexbureau

zorgmanager*

Langdurige zorg

Verblijf Regulier

Verblijf Ouderen

Verblijf EMB

Verblijf Intensief

Dagbesteding

zorgmanager*

Langdurige zorg

Verblijf LVB

Ambulante begeleiding volwassenen

Kind en Jeugd

Ambulante begeleiding

Kinderdagcentrum

Verblijf

Cliëntenraad Ondernemingsraad

Control Mens & Arbeid

Facilitair Vastgoed

Communicatie Informatisering

Kwaliteit en Veiligheid Zorgbemiddeling

Cliëntenservicebureau
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4.3  Kerngegevens 

4.3.1  Kernactiviteiten en nadere typering  

De Trans biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Vaak komt het voor 

dat naast een verstandelijke beperking ook sprake is van een lichamelijke beperking, psychiatrische 

stoornis, autisme of een aan autisme verwante stoornis.  

Onze vormen van dienstverlening zijn: 

voor volwassenen: 

• begeleiding bij zelfstandig wonen; 

• wonen met 24-uurs ondersteuning; 

• dagbesteding in een dagcentrum;  

• dagbesteding op een werklocatie;  

• werkondersteuning, toeleiding naar betaald werk. 

voor kinderen en jeugdigen: 

• dagactiviteiten voor en behandeling van kinderen; 

• gezinsondersteuning (praktische en opvoedkundige ondersteuning); 

• dagopvang voor kinderen en jongeren; 

• logeren; 

• intensief logeren (deeltijdwonen); 

• wonen met 24-uursondersteuning. 

Deze vormen van dienstverlening worden gefinancierd vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz), de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. 

4.3.2  Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

De kerngegevens van De Trans over 2019 zijn samengevat in de onderstaande tabel. 

 

Kerngegeven Aantal/bedrag   

      

Cliënten Wlz per einde verslagjaar     

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel met 
dagbesteding 

444 cliënten 

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel zonder 
dagbesteding 

44 cliënten 

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) n.v.t. cliënten 

Aantal cliënten met Modulair Pakket Thuis (MPT) 148 cliënten 

Aantal cliënten dat zorg inkoopt o.b.v. persoonsgebonden budget 
(PGB) 

116 cliënten 

Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) n.v.t. cliënten 

      

Capaciteit     

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 
verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen 

532 bedden / plaatsen 

      

Productie Wlz gedurende het verslagjaar     

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 161.298  dagen 

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 19.622  dagen 

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 0 dagen 

Aantal dagdelen dagbesteding 63.811  dagdelen 
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Omzet zorg o.b.v. Modulair Pakket Thuis (MPT) 3.361.331  euro 

Omzet zorg op basis van persoonsgebonden budget (PGB) 2.689.298  euro 

      

Cliënten Wmo in het verslagjaar     

Aantal Wmo-cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar 423 cliënten 

Aantal nieuw ingeschreven Wmo-cliënten in verslagjaar 42 cliënten 

Totaal aantal Wmo-cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar 465 cliënten 

Aantal uitgeschreven Wmo-cliënten in verslagjaar 45 cliënten 

Aantal Wmo-cliënten op 31 december van verslagjaar 420 cliënten 

      

Cliënten Jeugdwet in het verslagjaar     

Aantal Jeugdwet-cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar 99 cliënten 

Aantal nieuw ingeschreven Jeugdwet-cliënten in verslagjaar 33 cliënten 

Totaal aantal Jeugdwet-cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar 132 cliënten 

Aantal uitgeschreven Jeugdwet-cliënten in verslagjaar 22 cliënten 

Aantal Jeugdwet-cliënten op 31 december van verslagjaar 110 cliënten 

      

Personeel aantal personen aantal fte 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.273  816 

4.3.3  Werkgebied 

 

De Trans biedt diensten aan in de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel. De geografische spreiding is 

als volgt: 

• De woonfuncties voor de Wlz-gefinancierde langdurige zorg voor volwassenen (24-uurs- 

ondersteuning) zijn geconcentreerd in Noord-Drenthe (Rolde en Nooitgedacht, gemeente Aa en 

Hunze), Zuidoost-Drenthe (Emmen) en Zuidoost-Groningen (Veendam en Vlagtwedde). De vestigingen 

van De Trans liggen grotendeels in de zorgkantoorregio Drenthe en voor klein deel in de 

zorgkantoorregio Groningen. 

• De voorzieningen voor dagbesteding (Wlz, Wmo en PGB) zijn gevestigd in de regio’s Noord- en Midden-

Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen. 

• De voorzieningen voor kinderen en jeugdigen (Wlz en Jeugdwet) zijn gevestigd in Emmen 

(Kinderdagcentrum, verblijf, kortdurende opvang) en in Nooitgedacht (verblijf, logeren). 

• De begeleiding van cliënten thuis (Wmo en Jeugdwet) wordt geboden door zes teams: 

o team Groningen (gemeenten in Zuidoost-Groningen en gemeente Westerkwartier); 

o  team Assen (Noord-Drenthe) 

o team Aa en Hunze 

o team Borger-Odoorn 

o team Emmen (Zuidoost-Drenthe) 

o team Hoogeveen (Zuidwest-Drenthe) 

o team Zwolle (Noordoost Overijssel). 

• De Trans levert zorg aan de cliënten van ouderinitiatieven in Assen, Nooitgedacht en Zwolle (PGB). 

 

De zorgkantoorregio voor De Trans is van oudsher Drenthe (Zilveren Kruis Zorgkantoor). In 2019 was De 

Trans voor het eerst voor de Wlz-voorzieningen in de provincie Groningen ook door Zorgkantoor Groningen 

(Menzis) gecontracteerd. Dit is een gevolg van de toepassing van het zogenaamde woonplaatsbeginsel in 

de Wlz-contractering door de zorgkantoren.  
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5 Bestuur, toezicht, en medezeggenschap 
Stichting De Trans maakt onderdeel uit van Espria. Espria is een zorgconcern met meerdere 

groepsmaatschappijen en ondersteunende bedrijfsonderdelen op het gebied van ICT, administratie, inkoop 

en facilitaire dienstverlening. De verschillende zorgorganisaties binnen Espria bieden verpleging, verzorging 

& thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke 

beperking en zorg op afstand en personenalarmering.  

Espria biedt meerwaarde voor de aangesloten zorgorganisaties door samenwerking op het gebied van 

zorgkwaliteit, werkgeverschap, innovaties en kosten-efficiënte ondersteuning. Groepsmaatschappijen van 

Espria ondersteunen de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het welbevinden van de cliënten 

staat daarbij centraal.  

5.1  Raad van Bestuur, directie, en Raad van Commissarissen 
De directies van de groepsmaatschappijen geven samen met de Raad van Bestuur leiding aan hun 

groepsmaatschappij. Binnen door de Raad van Bestuur gestelde inhoudelijke en financiële kaders stellen de 

directies een eigen beleidsplan en begroting op. Na goedkeuring hiervan door de Raad van Bestuur zijn de 

directies integraal verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van zorg, het gevoerde personeelsbeleid en 

een passende financiële bedrijfsvoering van de eigen groepsmaatschappij. Daarnaast geven ze samen met 

de andere directies invulling aan een zo groot mogelijke synergie en de realisatie van de gezamenlijke 

strategie van Espria. Over het gevoerde beleid legt de directie verantwoording af aan de Raad van Bestuur, 

die statutair verantwoordelijk is. Een verdere toelichting op de samenstelling en portefeuilleverdeling van 

de Raad van Bestuur is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2019 van Espria. 

 

Espria heeft een Raad van Commissarissen. Deze Raad van Commissarissen voert het toezicht over het 

concern als geheel. Naast het monitoren van de realisatie van de afgesproken doelstellingen ziet de Raad 

van Commissarissen in het bijzonder toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. Naast zijn 

toezichthoudende taken en de werkgeversrol adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur 

waar nodig. In het geconsolideerde jaarverslag van Espria over 2019 doet de Raad van Commissarissen 

verslag over zijn activiteiten en werkwijzes. 

5.2  Normen voor goed bestuur 
 

Voor alle groepsmaatschappijen binnen Espria gelden eenduidige normen voor professioneel bestuur, 

toezicht en zorgvuldige verantwoording. Hierdoor weten cliënten en verschillende relaties zich verzekerd 

van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Een toelichting op het gevoerde beleid ten aanzien van 

bestuur en toezicht is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2019 van Espria. 

 

De honorering van bestuurders, toezichthouders, directeuren en andere functionarissen vindt plaats 

binnen de kaders van de Wet normering topinkomens. De verantwoording hierover is opgenomen in het 

geconsolideerde jaarverslag 2019 van Espria.  

5.3  Medezeggenschap 

5.3.1  Cliëntenraad 

De Trans heeft één Cliëntenraad voor de gehele organisatie. De Raad behartigt de gemeenschap-pelijke 

belangen van alle cliënten van De Trans. De Cliëntenraad van De Trans bestaat per einde verslagjaar uit 9 

leden. Dit zijn alle verwanten van cliënten van De Trans. Twee leden vertegen-woordigen de Cliëntenraad 

in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Espria. In 2019 heeft de Cliëntenraad 11 keer vergaderd met de 

directie, waarbij 3 keer de voorzitter van de Raad van Bestuur van Espria aanwezig was. 

Ter voorbereiding van de vergaderingen van de Cliëntenraad kan de Cliëntenraad over te bespreken 

thema’s vragen voorleggen aan het klantenpanel. Dit bestaat uit verwanten van cliënten van De Trans. In 

2019 kon de Cliëntenraad hier onvoldoende gebruik van maken omdat de ondersteuning van het 

klantenpanel door De Trans door capaciteitsgebrek tekort schoot. 
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In de vergaderingen van de Cliëntenraad met de directie zijn de volgende onderwerpen aan de orde 

geweest: 

• Vergoedingen en eigen bijdragen 2019 (adviesaanvraag) 

• bouwkundige aanpassingen Nieuwe Havens (adviesaanvraag) 

• benoeming directeur zorg (adviesaanvraag) 

• toekomstige structuur zorgmanagement (adviesaanvraag) 

• invoering Wet zorg en dwang (adviesaanvraag) 

• begroting 2020 (adviesaanvraag) 

• Voortgang vernieuwing Unit Intensief 

• Functioneren klachtenregeling en klachtenfunctionaris 

• Mondzorg 

• Nachtzorg (bezoek Zorgcentrale Noord) 

• Roosterproblemen in de zomerperiode 

• Communicatie met cliënten/verwanten en unithoofden/medewerkers 

• Klimaatbeheersing in woningen 

• Bevindingen Pré-inspectiebezoeken 

• Kwaliteitsrapport 2018 

5.3.2  Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) van De Trans heeft 15 zetels. Sinds de algemene OR-verkiezing van november 

2019 zijn 13 ven de 15 zetels gevuld.  

De raad kent meerdere vaste commissies. De leden worden, conform het instellingsbesluit van elke 

commissie, door de raad uit zijn midden gekozen. Waar nodig en gewenst, worden deze commissies 

aangevuld met door de raad aangezochte medewerkers van De Trans. De raad kiest uit zijn leden 

twee afgevaardigden die zitting nemen in de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Espria. 

Buiten zijn eigen vergaderingen om, heeft de raad in 2019 in 11 overlegvergaderingen met de 

directie vraagstukken behandeld en diverse instemming- en adviesaanvragen besproken. De OR heeft in 

twee overlegvergaderingen gesproken met de raad van bestuur over de algemene gang van zaken, de 

richting van De Trans en welke besluiten de OR kan verwachten. 

 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de OR met de directie heeft besproken: 

• Directiewisselingen  

• Vernieuwing De Trans 

• Besturingsfilosofie 

• Managementstructuur  

• Staffuncties en leidinggevenden 

• Samenwerking directie en OR 

• Art. 24 overleg met raad van bestuur 

• Verzuim  

• Project functiehuis 

• Inschaling assistent begeleiders 

• Vakantie en verlof 

• Personeelsplanning, JUS, Personele bezetting 

• Communicatie met medewerkers 

• Arbeidstijdenwet (ATW) 

• Vergoeding van studiekosten en E-learning 

 

• Doelgroepenbeleid  

• KDC 

• Nieuwe Havens 

• Unit intensief 

• Facilitair bedrijf  

• Ondersteunende diensten 

• Afdeling regulier 

• Ambulant 

• Begroting 

• Jaarplan 

• Meerjarenbeleid 

• Protocol Norovirus  

• Vaccineren tegen griep 

• Wet Zorg en dwang 

 

Om richting te geven aan het OR-werk heeft de OR een missie en visie ontwikkeld en doelen en 

speerpunten geformuleerd voor de medezeggenschap van medewerkers. Dit biedt de OR een kader om te 

kiezen en te prioriteren in werkzaamheden.   
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Jaarrekening 
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6  Jaarrekening 

6.1 Jaarrekening 

6.1.1 Balans per 31 december 2019 
 

(na resultaatbestemming) Ref. 31-Dec-2019 31-Dec-2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 41.581.743 42.373.802

Totaal vaste activa 41.581.743 42.373.802

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 888.655 444.811

Debiteuren en overige vorderingen 7 3.319.470 2.466.142

Liquide middelen 9 11.927.538 12.781.617

Totaal vlottende activa 16.135.663 15.692.570

Totaal activa 57.717.406 58.066.372

Ref. 31-Dec-2019 31-Dec-2018

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen 10 15.089.404 13.590.915

Algemene en overige reserves 10 135.868 135.868

Totaal eigen vermogen 15.225.272 13.726.783

Voorzieningen 11 4.063.852 4.580.216

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 12 28.283.143 29.875.429

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 294.842 541.594

Overige kortlopende schulden 13 9.850.297 9.342.350

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10.145.139 9.883.944

Totaal passiva 57.717.406 58.066.372
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6.1.2 Resultatenrekening over 2019 
 

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 66.430.383 62.719.169

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 495.447 411.995

Overige bedrijfsopbrengsten 18 1.368.332 270.931

Som der bedrijfsopbrengsten 68.294.162 63.402.095

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 46.638.184 44.498.126

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 3.171.292 3.224.765

Overige bedrijfskosten 22 16.102.934 14.380.798

Som der bedrijfslasten 65.912.410 62.103.689

BEDRIJFSRESULTAAT 2.381.752 1.298.406

Financiële baten en lasten 23 -1.276.695 -1.203.537

RESULTAAT BOEKJAAR 1.105.057 94.869

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging / onttrekking:

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 1.105.057 94.869

1.105.057 94.869  
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6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2019   
Ref. 2019 2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.223.224 1.298.406

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 20 3.171.292 3.224.765

- mutaties voorzieningen 11 -122.932 108.135

3.048.360 3.332.900

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 7 -853.578 -128.825

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort 

respectievelijk -overschot 6 -690.596 -756.276

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 120.600 204.455

-1.423.574 -680.646

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.848.010 3.950.660

Ontvangen interest 23 1.124 748

Betaalde interest 23 -1.287.443 -894.195

-1.286.319 -893.447

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.561.691 3.057.213

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -1.982.011 -934.217

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 1.158.528 1.363.276

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -823.483 429.059

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 12 -1.592.287 -4.884.169

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.592.287 -4.884.169

Mutatie geldmiddelen -854.079 -1.397.897

Stand geldmiddelen per 1 januari 12.781.617 14.179.514

Stand geldmiddelen per 31 december 11.927.538 12.781.617

Mutatie geldmiddelen -854.079 -1.397.897
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6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

6.1.4.1 Algemeen 
 
Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
Stichting De Trans behoort tot de Espria-groep. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Espria statutair gevestigd te gemeente 
Midden-Drenthe, kantoorhoudende aan de Altingerweg 1, 9411 PA Beilen. De jaarrekening van Stichting De Trans is opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening van Stichting Espria. 
 
Stichting De Trans  
Grote Brink 3 
9451 BP Rolde 
Statutair gevestigd te gemeente Aa en Hunze 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 04084443 
 
De activiteiten van Stichting De Trans bestaan voornamelijk uit dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.  
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, welke is geëindigd op balansdatum 31 december 2019. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de Regeling 
verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Tevens zijn de beleidsregels voor de WNT, wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke sector 
van toepassing. 
 
De jaarrekening is in euro's opgesteld.  
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Eind 2019 is een geactualiseerde meerjarenbegroting 
inclusief liquiditeitsprognose door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Dit betreft het 
tijdvak 2020-2023. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. Met 
het uitbreken van het Coronavirus is in ieder geval de begroting voor 2020 achterhaald. Afhankelijk van de duur en omvang van het 
Coronavirus zal de rendementsontwikkeling van Stichting De Trans in 2020 in meer of mindere mate worden geraakt. Ook de mate 
waarin compensatie vanuit onze financiers zal worden verkregen en onze maatregelen tot bijsturing van de exploitatie kunnen leiden, 
zal daarbij bepalend zijn. De impact van het Coronavirus lichten wij onder ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de jaarrekening nader 
toe. De Raad van Bestuur en directie stellen ook dan vast dat deze pandemie geen materiële onzekerheid geeft die ernstige twijfel kan 
doen rijzen of Stichting De Trans haar activiteiten kan voortzetten. Derhalve is de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van de 
onderstaand benoemde stelselwijziging groot onderhoud.  
 
Stelselwijziging 
Met ingang van boekjaar 2019 wordt in navolging van de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen (RJ) de verwerking van kosten groot 
onderhoud toegepast conform de componentenbenadering. Tot en met 2018 werd voor de kosten van periodiek groot onderhoud een 
voorziening gevormd, indien sprake was van sterk fluctuerende kosten door de jaren heen. Als geen sprake was van fluctuerende 
kosten, werden deze direct ten laste van de exploitatie gebracht. Dit is vanaf boekjaar 2019 niet meer toegestaan. Kosten van groot 
onderhoud worden met ingang van 2019 geactiveerd en verwerkt in de boekwaarde van het actief (componentenbenadering). De 
stelselwijziging wordt in overeenstemming met de overgangsbepaling op prospectieve wijze vanaf het huidige boekjaar toegepast, in 
afwijking van alinea 208 van hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen uit de Richtlijnen. Deze verwerkingswijze is gebaseerd op de 
overgangsbepaling uit RJ 212.807. Dit heeft tot gevolg dat de onderhoudsvoorziening bij Stichting De Trans aan het begin van boekjaar 
2019 is vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. De impact hiervan op het vermogen per 1-1-2019 bedraagt € 0,4 miljoen.  
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. 
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Gebruik van schattingen  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur en de directie oordelen vormen en schattingen en veronderstellingen 
maken die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichtingen, 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 de Raad 
van Bestuur en de directie het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal oordelen, schattingen 
en veronderstellingen: voorziening voor omzetrisico’s, uitgangspunten voor bepaling van andere voorzieningen (zoals disconteringsvoet 
en vertrekkans) en inschattingen en aannames die worden gedaan voor de bedrijfswaardeberekening.  
 
Verbonden partijen 
Alle groepsmaatschappijen van Stichting Espria worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de bestuurders, statutaire directieleden 
en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Er hebben zich in het boekjaar geen transacties met verbonden partijen op niet-zakelijke 
grondslag voorgedaan.  

6.1.4.2 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 onderneming 
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 
verplichtingen.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting 
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 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 als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 
economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De 
resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele 
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe 
leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.  
 
Materiële vaste activa  
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. 
Eventuele subsidies worden direct in mindering op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebracht. Alleen actiefposten waarvan het 
economisch risico geheel of nagenoeg geheel door de organisatie wordt gedragen, worden geactiveerd. Aan deze voorwaarde wordt 
voldaan bij rechtstreekse koop, maar veelal ook bij financial lease of huurkooptransacties. Verwerking van financial lease contracten 
vindt plaats tegen de contante waarde van de toekomstige huurverplichtingen, rekening houdend met een disconteringsvoet.  
 
Afschrijving vindt in het jaar van ingebruikname naar tijdsgelang plaats. Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van het actief en worden per individueel actief bepaald. De afschrijvingen worden berekend als een 
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt geen rekening 
gehouden met een restwaarde. Op bedrijfsterreinen en materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste 
activa wordt niet afgeschreven.  
 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
 
- Bedrijfsgebouwen en terreinen: 0% - 5%;  
- Machines en installaties: 5%;  
- Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10% - 33%.  
 
Er is geen sprake van geactiveerde rente.  
 
Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld en waarover het besluit tot verkoop is genomen, worden gewaardeerd tegen de 
verwachte opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs onder aftrek van de geschatte kosten die 
rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Indien de opbrengstwaarde lager 
is dan de boekwaarde, wordt het verschil ten laste van het resultaat over het boekjaar gebracht.  
 
Groot onderhoud  
Periodiek groot onderhoud wordt vanaf boekjaar 2019 volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 
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Financial lease  
Stichting De Trans leaset een deel van de gebouwen en terreinen. Hierbij heeft Stichting De Trans grotendeels de voor- en nadelen 
verbonden aan het eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de 
reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op 
annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent 
opgenomen onder de langlopende schulden, rekening houdend met een disconteringsvoet gelijk aan de rentevoet zijnde 1,5%-5,5% 
(2018: 1,5%-5,5%).  
 
De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de resultatenrekening met een vast rentepercentage 
over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, 
indien korter, de looptijd van het contract.  
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als sprake is van wijzigingen in 
omstandigheden waardoor de vraag ontstaat of de boekwaarde van een actief terugverdiend kan worden. Als dergelijke 
omstandigheden zich voordoen, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De terugverdienmogelijkheid van activa die in 
gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is 
de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De bedrijfswaarde is de geschatte contante waarde van de toekomstige 
netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus 
de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. 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. 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. Een 
bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen. 
 
Stichting De Trans voert jaarlijks een beoordeling op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter uit, overeenkomstig 
RJ 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, ongeacht of op dat moment daadwerkelijk sprake is van impairment triggers. Ook 
eind 2019 heeft een actualisatie van de opgestelde bedrijfswaarde berekeningen plaatsgevonden op basis van de recent opgestelde 
meerjarenbegroting. Stichting De Trans heeft de realiseerbare waarde van het vastgoed getoetst op basis van de contante waarde van 
de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed. Deze is per groepsmaatschappij benaderd op het niveau van haar 
kasstroomgenererende eenheden (resultaatverantwoordelijke eenheden zoals zorglocaties en doelgroepen) en vergeleken met de 
boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2019.  
Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:  
 
• Ontwikkeling in en samenstelling van de cliëntenpopulatie;  
• Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2020 tot en met 2023 en genormaliseerde trendmatige kasstromen 
vanaf 2023 tot aan einde levensduur;  
• De resterende levensduur van het individuele vastgoed en de resterende huurperioden;  
• De verwachte ontwikkeling van de bezettingsgraad, waarbij rekening is gehouden met de mogelijkheid om huurcontracten op te 
zeggen;  
• Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde van de 
levensduur in gebruik te houden;  
• Ontwikkelingen in de zorgfinanciering;  
• Een disconteringsvoet van 5%.  
 
Aangezien de contante waarde van de toekomstige kasstromen hoger is dan de boekwaarde van de materiële vaste activa per 31 
december 2019, zijn geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed. 
 
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. Het 
waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de 
waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag 
dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou 
zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de resultatenrekening verwerkt.  
 
Vervreemding van vaste activa  
Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld en waarover het besluit tot verkoop is genomen, worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs onder aftrek van de geschatte 
kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Indien de 
opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde, wordt het verschil ten laste van het resultaat over het boekjaar gebracht.  
 
Financiële instrumenten  
Primaire financiële instrumenten omvatten debiteuren en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financierings-
verplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. De reële waarde van de primaire financiële instrumenten benadert de 
boekwaarde. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de grondslagen van waardering van de 
betreffende posten zoals opgenomen in de hierna volgende alinea’s. Stichting De Trans maakt geen gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten.  
 
Ten aanzien van het gebruik van primaire financiële instrumenten loopt Stichting De Trans krediet-, rente- en kasstroomrisico's. In 
hierna volgende alinea’s wordt toegelicht op welke wijze de kredietrisico’s en kasstromen zijn voorzien in relatie tot de waardering van 
vorderingen. In de toelichtingen op de balans zijn de looptijden en rentepercentages op de langlopende schulden nader toegelicht. De 
organisatie heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.  
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Stichting De Trans loopt renterisico over de liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden aan 
kredietinstellingen. Dit heeft geen gevolgen voor de waardering van de liquide middelen en kortlopende schulden.  
 
Vorderingen  
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten. Vervolgwaardering vindt 
plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. Een voorziening dubieuze debiteuren wordt gevormd bij verwachte oninbaarheid van de vorderingen die naar ouderdom 
wordt vastgesteld. Posten ouder dan een half jaar worden voorzien indien de inbaarheid twijfelachtig is. Posten ouder dan een jaar 
worden geheel voorzien. Debiteurenvorderingen groter dan € 0,1 miljoen worden individueel beoordeeld op inbaarheid.  
Vorderingen op groepsmaatschappijen worden afzonderlijk beoordeeld op inbaarheid. Bij mogelijke oninbaarheid van de vordering kan 
een voorziening achterwege blijven indien een andere groepsmaatschappij zich garant stelt voor de vordering. Bij vorderingen tussen 
groepsmaatschappijen wordt over het gemiddeld uitstaand saldo rente in rekening gebracht.  
 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekorten / schulden uit hoofde van financieringsoverschotten 
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het 
boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening 
gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). De 
vorderingen worden individueel beoordeeld op inbaarheid. Eventuele voorzieningen worden verantwoord onder de kortlopende 
schulden en ten laste van de overige bedrijfskosten gebracht. Over diverse jaren bestaande vorderingen worden als actiefpost in de 
balans verantwoord. Over diverse jaren bestaande schulden worden als passiefpost in de balans verantwoord.  
 
Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking 
staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.  
 
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. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld van te verwaarlozen 
betekenis is. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De 
gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2018: 2,0%). Indien geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de momenten 
waarop de uitgaven plaatsvinden, vindt waardering van voorzieningen plaats tegen nominale waarde.  
 
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 jubilea-uitkeringen  
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van 
de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op de contante waarde van gedane toezeggingen, 
blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2018: 2,0%).  
 
Voorziening arbeidsongeschiktheid  
Voor langdurig zieke medewerkers is een voorziening gevormd op basis van de contante 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 2019 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar, voor 
zover hiervoor geen vergoeding (bijvoorbeeld uit verzekering) wordt ontvangen. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2018: 
2,0%).  
 
Voorziening levensfasebudget  
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een cao verplichting in het kader van de 
overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft 
de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de cao-bepalingen, 
blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2018: 
2,0%).  
 
Voor de reguliere rechten uit hoofde van het persoonlijk budget levensfase wordt eveneens een voorziening gevormd die bestaat uit het 
saldo van de toegekende maar nog niet opgenomen reguliere rechten. De voorziening wordt gewaardeerd tegen het per balansdatum 
geldende uurtarief inclusief opslag werkgeverslasten.  
 
Naast een toekenning van rechten uit de specifieke overgangsregeling en reguliere rechten is in de cao een algemene 
overgangsregeling opgenomen. De kosten die voortvloeien uit deze algemene overgangsregeling worden verwerkt in het jaar waarin de 
werknemer aanspraak maakt op deze extra rechten. Het saldo van de toegekende maar nog niet opgenomen rechten wordt toegevoegd 
aan de voorziening.  
 
Voorziening verlieslatende contracten  
Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd voor contracten waarbij een negatief verschil ontstaat tussen de na de 
balansdatum te ontvangen prestatie en de na de balansdatum te verrichten contraprestatie. Waardering vindt plaats tegen de contante 
waarde van de geschatte toekomstige onvermijdbare kosten. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2018: 2,0%).  
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Schulden  
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende 
schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de 
langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.  

6.1.4.3 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.  
 
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben danwel in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder 
nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, waarbij geen sprake is van een materiële fout, worden aan dit 
boekjaar toegerekend.  
 
Opbrengsten  
 
Algemeen  
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op 
betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening 
op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten 
worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een 
bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag 
van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden 
toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.  
 
Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  
De opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten.  
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 domein  
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en/of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Per gemeente zijn verschillende producten afgesproken en gelden separate voorwaarden (zoals 
bijvoorbeeld de tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, e.d.). De wijze waarop de 
individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend. Dit heeft gevolgen die leiden tot 
inherente onzekerheden voor de omzetverantwoording die naar beste weten zijn ingeschat.  
 
Subsidies  
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat 
zij zullen worden ontvangen en dat Stichting De Trans zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Exploitatiesubsidies 
worden als bate verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn 
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De subsidies van ministeries/gemeenten/provincies 
worden verantwoord op basis van de werkelijk geleverde zorg en diensten in het boekjaar en de met de betreffende instanties 
overeengekomen tarieven. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de resultatenrekening.  
 
Overige bedrijfsopbrengsten  
De overige opbrengsten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke, van over 
de opbrengsten geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen het concern. In de overige bedrijfsopbrengsten worden 
onder meer de vergoedingen voor catering, winkelverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en 
gerealiseerde boekwinsten op verkoop van onroerend goed verantwoord.  
 
Opbrengsten uit overige activiteiten worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de 
goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de 
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.  
 
Personeelsbeloningen  
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover 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.  
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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.  
 
Ontslagvergoedingen  
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als 
gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden 
tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding 
opgenomen in een reorganisatievoorziening. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden 
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na 
afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. 
Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichting af te wikkelen.  
 
Pensioenen  
Stichting De Trans heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen dat gebaseerd is op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 
de organisatie. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting De Trans betaalt hiervoor premies die door werkgever en werknemer gezamenlijk 
worden betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de gemiddelde dekkingsgraad van het 
pensioenfonds dit toelaat. In maart 2020 bedroeg de dekkingsgraad 83,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. Het 
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 
aangesloten organisaties om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 
indien deze tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 
verplichting op de balans opgenomen. Stichting De Trans 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 De Trans heeft daarom alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.  
 
Operational lease  
Bij Stichting De Trans bestaan er leasecontracten, waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan eigendom verbonden zijn, 
niet bij Stichting De Trans liggen. Deze leasecontracten worden verantwoord als operational lease. Verplichtingen en vorderingen uit 
hoofde van operational lease worden op lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract. 
 
Financiële baten en lasten  
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van 
de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van 
betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.  

6.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide 
middelen en schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financial leasingcontract zijn voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 

6.1.4.5 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. 
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6.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT 
 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Stichting de Trans zich gehouden aan de wet- en regelgeving 
inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.  
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6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019  
 

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2019 31-Dec-2018

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 37.056.193 37.260.592

Machines en installaties 1.992.672 2.313.367

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.471.775 2.377.542

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 61.103 422.301

Totaal materiële vaste activa 41.581.743 42.373.802

 

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

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen, 

technische en 

administratieve 

uitrusting

Materiële 

vaste 

bedrijfsactiva 

in uitvoering 

en vooruit-

betalingen op 

materiële 

vaste activa

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 70.616.359 8.329.113 9.085.468 422.301 88.453.241

- cumulatieve afschrijvingen -33.355.767 -6.015.746 -6.707.926 0 -46.079.439

Boekwaarde per 1 januari 2019 37.260.592 2.313.367 2.377.542 422.301 42.373.802

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.366.180 20.016 587.233 564.705 2.538.134

- overboeking van materiële vaste activa in uitvoering 837.769 48.776 39.358 -925.903 0

- afschrijvingen -2.263.169 -378.956 -529.167 0 -3.171.292

- desinvesteringen

  cumulatieve aanschafwaarde -470.249 -10.531 -809.700 0 -1.290.480

  cumulatieve afschrijvingen 325.070 0 806.509 0 1.131.579

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -204.399 -320.695 94.233 -361.198 -792.059

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 72.350.059 8.387.374 8.902.359 61.103 89.700.895

- cumulatieve afschrijvingen -35.293.866 -6.394.702 -6.430.584 0 -48.119.152

Boekwaarde per 31 december 2019 37.056.193 1.992.672 2.471.775 61.103 41.581.743

 

Toelichting: 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht 
van de langlopende leningen in bijlage 6.1.6. 

Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn begrepen geactiveerde financial leasecontracten met een boekwaarde per 31 december 
2019 van € 2,3 miljoen. De leasetermijnen met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 0,1 miljoen, tussen 1 en 5 jaar € 0,4 miljoen en 
langer dan 5 jaar € 1,8 miljoen. Stichting de Trans is niet de juridische eigenaar van het betreffende vastgoed. Het totaal van de in 2019 
in rekening gebrachte huurtermijnen bedraagt € 0,2 miljoen. 

Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages verwijzen wij naar de post materiële vaste activa onder de grondslagen. 
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6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde financieringsoverschot 

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal

€ € € € €

Totaal financieringsverschil

Saldo per 1 januari -457.703 -83.891 444.811 0 -96.783

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 888.655 888.655

Correcties voorgaande jaren 246.752 0 0 0 246.752

Betalingen/ontvangsten 0 0 -444.811 0 -444.811

Subtotaal mutatie boekjaar 246.752 0 -444.811 888.655 690.596

Saldo per 31 december -210.951 -83.891 0 888.655 593.813

Totaal financieringsverschil #VERW!

Totaal financieringsverschil

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

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoren/zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

 

31-Dec-2019 31-Dec-2018

Waarvan gepresenteerd als: € €

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 888.655 444.811

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 294.842 541.594

593.813 -96.783

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2019 2018

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 57.727.819 53.718.201

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget -56.839.164 -53.273.390

Totaal financieringsverschil 888.655 444.811

Toelichting: 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting met betrekking tot de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning (6.1.7). 

 

7. Debiteuren en overige vorderingen 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2019 31-Dec-2018

 € €

Vorderingen op debiteuren 895.967 1.067.791

Vorderingen op groepsmaatschappijen 54.055 23.114

Overige vorderingen 255.168 123.191

Vooruitbetaalde bedragen 387.080 72.914

Nog te ontvangen bedragen 1.727.200 1.160.384

Belastingen en sociale premies te vorderen 0 18.748

Totaal vorderingen en overlopende activa 3.319.470 2.466.142

Toelichting: 
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren worden beoordeeld op kredietrisico's en waar nodig voorzien. De voorziening die in 

aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0,1 miljoen (2018: € 76.918). 

Stichting De Trans heeft een vordering op groepsmaatschappij Stichting Zorggroep Meander van in totaal € 53.295. De vordering wordt 
binnen 1 jaar terugbetaald. De vorderingen op groepsmaatschappijen hebben het karakter van een handelsvordering. Zij zijn derhalve 
niet rentedragend en er zijn geen zekerheden gesteld. 

De toename van de post vooruitbetaalde bedragen wordt verklaard door de invoering van een nieuw administratief verwerkingsproces 

waarbij facturen die betrekking hebben op het volgend boekjaar direct verwerkt en betaald worden in plaats van registratie in het nieuwe 

boekjaar.  

De toename van nog te ontvangen bedragen wordt onder andere veroorzaakt door nog te factureren omzet (€ 0,3 miljoen). 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar. 
Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen zijn vorderingen verpand. 
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9. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2019 31-Dec-2018

€ €

Banken 11.910.138 12.765.884

Kassen 17.400 15.733

Totaal liquide middelen 11.927.538 12.781.617

 

Toelichting: 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Stichting De Trans heeft geen significante concentratie van kredietrisico's. Alle banken 
voldoen aan onze eis van kredietwaardigheid (Long Term credit rating van ten minste AA- (‘double A minus’), tenzij het tegoed 
opvraagbaar is binnen drie maanden. In dit laatste geval geldt de eis van tenminste A- (‘A minus’)). 

 

10. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-Dec-2019 31-Dec-2018

€ €

Bestemmingsfondsen 15.089.404 13.590.915

Algemene en overige reserves 135.868 135.868

Totaal eigen vermogen 15.225.272 13.726.783

 

Bestemmingsfondsen

Stand per Correctie Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2018 beginbalans bestemming mutaties 31-Dec-2019

€ € € € €

Reserve aanvaardbare kosten 13.496.046 13.590.915 393.432 1.105.057 0 15.089.405

Totaal Bestemmingsfondsen 13.590.915 393.432 1.105.057 0 15.089.405

Algemene en overige reserves

Stand per Correctie Resultaat- Overige Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2018 beginbalans bestemming mutaties 31-Dec-2019

€ € € € €

Algemene reserves 135.868 135.868 0 0 0 135.868

Totaal Algemene en overige reserves 135.868 0 0 0 135.868

 

 

Toelichting: 
In het bestemmingsfonds RAK worden de resultaten verwerkt die behaald zijn vanuit activiteiten die gefinancierd zijn binnen de WLZ, 

Justitie, Wmo, Jeugdwet en overige subsidieregelingen. 

De correctie op de beginbalans van het bestemmingsfonds RAK heeft betrekking op de stelselwijziging rondom verwerking van groot 

onderhoud. Zie voor een toelichting op de stelselwijziging ook de tekst opgenomen onder de waarderingsgrondslagen. 
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11. Voorzieningen 

Stand per Correctie begin- Dotatie Vrijval Onttrekking Stand per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-Dec-2018 balans en fusies 31-Dec-2019

€ € € € € €

Jubilea-uitkeringen 642.751 0 0 -12.737 -53.638 576.376

Arbeidsongeschiktheid 139.115 0 33.821 0 0 172.936

Levensfasebudget 3.317.808 0 0 -46.104 0 3.271.704

Groot onderhoud 393.432 -393.432 0 0 0 0

Verlieslatende contracten 30.107 0 12.010 0 -29.700 12.417

Overige voorzieningen 57.003 0 0 -26.584 0 30.419

Totaal voorzieningen 4.580.216 -393.432 45.831 -85.425 -83.338 4.063.852

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

31-Dec-2019

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 3.543.267

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 520.585

- waarvan langlopend (> 5 jaar) 192.126

Toelichting: 

De volgende voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen: 

- Voorziening jubilea-uitkeringen 

- Voorziening arbeidsongeschiktheid 

- Voorziening levensfasebudget 

- Voorziening groot onderhoud 

- Voorziening verlieslatende contracten 

De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2018: 2,0%). 

 

Voorziening jubilea-uitkeringen 

De voorziening jubilea-uitkeringen is in 2019 gebaseerd op de jubileaverplichting per medewerker, rekening houdend met een 

vertrekkans. 

Voorziening arbeidsongeschiktheid: 

Deze voorziening is gevormd als gevolg van individuele beoordeling op re-integratiekans per medewerker in relatie tot de aard van de 

arbeidsongeschiktheid, ongeacht de duur van het verzuim. 

Voorziening levensfasebudget 

De omvang van de voorziening is gebaseerd op geldende CAO-afspraken binnen de gehandicaptenzorg. 

Voorziening groot onderhoud 

In 2019 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden, waarbij de voorziening groot onderhoud is geherrubriceerd naar het eigen 

vermogen. Vanaf 2019 worden de kosten van groot onderhoud volgens de componentenmethode geactiveerd en jaarlijks afgeschreven. 

Voorziening verlieslatende contracten 

De voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd voor huurcontracten die verliesgevend zijn en waarbij deze verliezen 

onvermijdbaar zijn. Waardering vindt plaats tegen de contante waarde van de geschatte toekomstige verliezen. 

Overige voorzieningen 

Onder de overige voorzieningen is een voorziening van € 30.419 opgenomen voor het risico op uitbetaling van 

onregelmatigheidstoeslag over verlofdagen van de afgelopen 5 jaar voor medewerkers die uit dienst zijn gegaan. 
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12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2019 31-Dec-2018

€ €

Schulden aan banken 26.082.406 27.580.378

Financial leaseverplichtingen 2.200.737 2.295.051

Totaal langlopende schulden 28.283.143 29.875.429

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 31.475.020 36.359.189

Af: aflossingen -1.592.287 -4.884.169

Stand per 31 december  29.882.733 31.475.020

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar -1.599.590 -1.599.591

Stand langlopende schulden per 31 december 28.283.143 29.875.429

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

31-Dec-2019 31-Dec-2018

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 1.599.590 1.599.591

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost 28.283.143 29.875.429

- waarvan langlopend (> 5 jaar) 22.221.143 23.732.486

 

Toelichting: 
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 6.1.6 overzicht langlopende schulden. 

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 

De zekerheden die aan de banken zijn verstrekt worden voornamelijk gevormd door borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector 

(WFZ) of door (decentrale) overheden. Betreffende leningnemers hebben hiervoor in de meeste gevallen een hypotheekrecht ten 

gunste van deze borgende partij gevestigd dan wel toegezegd dit op eerste verzoek te zullen vestigen (‘positief/negatief’ verklaring 

WFZ). 

De reële waarde van de leningen is overeenkomstig de boekwaarde. 
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13. Overige kortlopende schulden 

De specificatie is als volgt : 31-Dec-2019 31-Dec-2018

€ €

Crediteuren 2.672.764 1.493.175

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.599.590 1.599.591

Belastingen en premies sociale verzekeringen 263.178 1.894.142

Schulden terzake pensioenen 471.730 147.380

Nog te betalen salarissen 638.499 665.197

Vakantiegeld 1.193.737 1.210.955

Vakantiedagen 583.799 564.005

Kortlopende schulden groepsmaatschappijen 541.256 382.029

Overige schulden 506.639 186.333

Nog te betalen kosten 1.333.969 1.167.550

Vooruitontvangen opbrengsten 45.136 29.019

Overige passiva 0 2.974

Totaal overige kortlopende schulden 9.850.297 9.342.350

 

Toelichting: 

De stijging van het crediteurensaldo wordt voor € 0,4 miljoen veroorzaakt doordat in afwijking van vorig jaar facturen betreffende het 

nieuwe boekaar zijn geboekt in de administratie en als vooruitbetaalde bedragen zijn verantwoord. Ook is de premienota pensioen van 

december ad € 0,4 miljoen, in tegenstelling tot 2018, na jaareinde voldaan. Daarnaast is er per jaareinde nog voor €0,6 miljoen aan 

investeringscrediteuren verantwoord hetgeen de toename in het saldo verklaard. 

De daling van de positie Belastingen en premies sociale verzekeringen ten opzichte van 2018 is dat in 2019 als gevolg van de 
negatieve rente de loonheffing over de maand december nog in dezelfde maand voldaan is. 

Stichting De Trans heeft een schuld aan groepsmaatschappij Stichting Icare inzake het SSC van in totaal € 0,2 miljoen en aan Stichting 
GGZ Drenthe van in totaal € 0,2 miljoen. De schulden worden binnen 1 jaar terugbetaald. De schulden aan groepsmaatschappijen 
hebben het karakter van een handelskrediet. Zij zijn derhalve niet rentedragend en er zijn geen zekerheden gesteld. 

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

14. Financiële instrumenten 

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 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. 

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 28% geconcentreerd bij drie grote gemeenten. Het maximale bedrag 
aan kredietrisico bedraagt € 66.952.  

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is 
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De 
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 
beheersen. 

Reële waarde 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen 
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
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15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Fiscale eenheid 

Stichting de Trans maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de BTW, waarvan Stichting Espria aan het hoofd staat. Stichting de 
Trans is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2019 bedraagt de schuld van de 
fiscale eenheid € 1,3 miljoen. 

Huur- en leaseverplichtingen 

De stichting heeft huur-, lease- en erfpachtverplichtingen voor een totaalbedrag van € 22,9 miljoen. Hiervan bedraagt € 1,65 miljoen 
korter dan 1 jaar, € 4,2 miljoen tussen 1 en 5 jaar en € 17,1 miljoen langer dan 5 jaar.  

Bankgaranties  

De hoogte van de afgegeven bankgaranties bedraagt ultimo 2019 € 19.944,--. 

Obligoverplichting 

Stichting De Trans heeft voor opgenomen leningen met een restschuld eind 2019 van in totaal € 27,7 miljoen borging van het 
Waarborgfonds voor de Zorgsector ontvangen. Indien Stichting De Trans onverhoopt niet meer in staat zou zijn aan haar rente- en 
aflossingsverplichtingen van deze schulden te voldoen, neemt het Waarborgfonds deze verplichting over. Het Waarborgfonds beschikt 
hiertoe over een ruim risicovermogen. Als het Waarborgfonds niet meer aan haar uit borging voortkomende verplichting kan voldoen, 
kan Stichting De Trans worden verplicht om maximaal 3% van de restschuld van haar geborgde leningen ad € 0,8 miljoen als renteloze 
lening aan het Waarborgfonds te verstrekken. 

Juridische geschillen 

Een voorziening voor eventuele te betalen schadevergoedingen als gevolg van juridische geschillen wordt alleen getroffen als een 
negatieve uitkomst van de procedure waarschijnlijk wordt geacht en het bedrag van het verwachte verlies redelijkerwijs kan worden 
ingeschat. 

Overig 

Onder de voorzieningen is reeds rekening gehouden met risico op uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag over verlofdagen in de 
periode 2014-2015 voor medewerkers die uitdienst zijn gegaan in de periode 2014 t/m 2015 voor medewerkers vallend onder de CAO 
Gehandicaptenzorg. Dit risico is ingeschat op circa 65%. Het risico bestaat dat dit percentage hoger uit kan vallen. 

De investeringsverplichtingen ultimo 2019 bedragen € 78.094. 
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6.1.6 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019 

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

looptijd 

(in jaren) Soort lening

Werkelijke 

rente

Restschuld 31 

december 2018

Nieuwe 

lening in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 31 

december 2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in jaren 

eind 2019 Aflossingswijze Aflossing 2020 Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Kredietinstellingen

NWB Bank 31-12-11 6.523.091 25 Onderhands 3,79% 4.696.623 0 260.924 4.435.699 3.131.079 18 Lineair 260.924 Waarborgfonds voor de Zorgsector

NWB Bank 08-07-02 1.765.000 19 Onderhands 5,22% 353.000 0 88.250 264.750 0 4 Lineair 88.250 Waarborgfonds voor de Zorgsector

NWB Bank 31-07-13 2.600.000 30 Onderhands 3,24% 2.144.998 0 86.667 2.058.331 1.624.996 25 Lineair 86.667 Waarborgfonds voor de Zorgsector

Delta Lloyd 20-03-06 2.983.136 30 Onderhands 3,95% 1.789.866 0 99.437 1.690.429 1.193.244 18 Lineair 99.437 Waarborgfonds voor de Zorgsector

NWB Bank 01-07-12 7.000.000 30 Onderhands 4,50% 5.366.668 0 233.333 5.133.335 3.966.670 23 Lineair 233.333 Waarborgfonds voor de Zorgsector

NWB Bank 01-05-12 8.000.000 27 Onderhands 4,70% 5.777.772 0 296.296 5.481.476 4.000.002 20 Lineair 296.296 Waarborgfonds voor de Zorgsector

Rabobank 01-05-12 7.750.000 27 Onderhands 4,20% 5.597.229 0 287.037 5.310.192 3.875.000 20 Lineair 287.037 Waarborgfonds voor de Zorgsector

BNG Bank 01-08-16 3.833.333 25 Onderhands 1,83% 3.526.667 0 153.333 3.373.334 2.606.669 23 Lineair 153.333 Waarborgfonds voor de Zorgsector

Disagio 03-07-05 -179.800 0,00% -135.050 0 -5.993 -129.057 0 0 0

Disagio 31-07-13 -39.328 0,00% -32.118 0 -1.311 -30.807 0 0 0

afronding 1

 

Totaal Kredietinstellingen 29.085.655 0 1.497.973 27.587.683 20.397.660 1.505.277  

Financial Lease

Woonzorg 

Nederland

01-05-14 2.829.489 30 Finan. Lease 5,50% 2.389.365 0 94.314 2.295.050 1.823.483 25 Annuïtair 94.313 Geen

 

Totaal Financial Lease 2.389.365 0 94.314 2.295.050 1.823.483 94.313

 

Totaal 31.475.020 0 1.592.287 29.882.733 22.221.143 1.599.590  
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6.1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2019  
 

BATEN 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt: 2019 2018 2019 2018

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 57.996.433 54.271.273

Opbrengsten Jeugdwet 2.462.116 2.072.598

Opbrengsten Wmo 1.901.463 1.942.905

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 2.689.298 2.645.042

Overige zorgprestaties 1.381.073 1.787.351

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 66.430.383 62.719.169

 

Toelichting: 
Toename van WLZ zorgopbrengsten wordt ondermeer verklaard door tariefstijgingen en hogere meeropbrengsten en tariefherindicaties 
als gevolg van een toenemende zorgzwaarte. 

 

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 415.319 294.064

Overige Rijkssubsidies 0 2.936

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 80.128 114.995

Totaal subsidies 495.447 411.995

 

Toelichting: 
De toename van Rijkssubsidies komt met name door een hogere beschikking van het stagefonds ten opzichte van 2018. 

 

18. Overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt : 2019 2018

€ €

Verhuur 134.616 106.109

Personenalarmering en belminuten -1.411 0

Voeding en hotelmatige opbrengsten 9.390 0

Cliënt- en bewonersgebonden opbrengsten 15.855 23.568

Boekwinst verkoop woonlocaties 1.153.799 0

Overige 56.083 141.254

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 1.368.332 270.931
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LASTEN 

19. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt : 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 33.900.244 33.885.170

Sociale lasten 5.980.970 5.545.104

Pensioenpremies 2.681.422 2.645.518

Andere personeelskosten 1.787.326 1.557.787

Subtotaal 44.349.962 43.633.579

Personeel niet in loondienst 2.288.222 864.547

Totaal personeelskosten 46.638.184 44.498.126

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gehandicaptenzorg 816 822

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 816 822

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0  

Toelichting: 
De kosten van personeel niet in loondienst zijn in 2019 gestegen onder meer door toename van het ziekteverzuim en tijdelijke 
vervanging op directie- en zorgmanagement niveau. 

 

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 2019 2018

€ €

Afschrijvingen:

-materiële vaste activa 3.171.292 3.224.765

Totaal afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.171.292 3.224.765

 

 

22. Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt : 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.329.714 4.007.125

Algemene kosten 5.605.817 4.456.344

Cliënt- en bewonersgebonden kosten 1.801.349 1.733.971

Onderhouds- en energiekosten 2.947.121 2.604.199

Huur en leasing 1.458.527 1.376.512

Dotaties en vrijval voorzieningen -39.594 202.647

Totaal overige bedrijfskosten 16.102.934 14.380.798

 

Toelichting: 
De toename in 2019 van Algemene kosten wordt verklaard door project- en advieskosten.  
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23. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt : 2019 2018

€ €

Financiële baten:

Rentebaten 874 998

Subtotaal financiële baten 874 998

Financiële lasten:

Rentelasten 1.277.569 1.204.535

Subtotaal financiële lasten 1.277.569 1.204.535

Totaal financiële baten en lasten -1.276.695 -1.203.537

 

 

24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders  

De bezoldiging van bestuurders, welke ten laste van Stichting De Trans is gekomen over het jaar 2019, bedraagt € 39.019. De 

bezoldiging van toezichthouders en gewezen toezichthouders over het jaar 2019 bedraagt € 12.788. Beide bedragen zijn afgeleid uit de 

totale bijdrage van Stichting De Trans in de groepskosten van Stichting Espria waar de bezoldiging bestuurders en toezichthouders deel 

van uitmaakt. De bezoldiging van de functionarissen die over 2019 in het kader van de WNT verantwoord worden, zijn opgenomen in de 

geconsolideerde jaarrekening van Stichting Espria. 

 

25. Honoraria van de onafhankelijke accountant 

Toelichting: 
De honoraria van de onafhankelijke accountant die over 2019 zijn verantwoord, zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 
Stichting Espria. 
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26. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Bestuur van Stichting Espria heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2020 te Beilen. 

De Raad van Commissarissen van Stichting Espria heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2020 te 
Beilen. 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2. 

Gebeurtenissen na balansdatum  

In 2020 is men wereldwijd verrast door de uitbraak van het Coronavirus. De uitbraak van dit virus heeft zich in de eerste maanden van 
het nieuwe jaar razendsnel ontwikkeld. Uiteraard heeft dit impact op Stichting De Trans. De vaak in allerijl genomen maatregelen 
leidden tot extra kosten, zowel met betrekking tot de inzet van personeel als overige kosten zoals noodzakelijk gebruik van 
beschermingsmiddelen. Tegelijk is er op meerdere fronten ook sprake van omzetderving.  
De Raad van Bestuur en directie hebben intensief overleg over de uitdagingen die deze pandemie met zich mee brengt en hoe zij deze 
het hoofd kan bieden. Binnen Stichting De Trans is een scenario opgesteld, waarbij de resultaat- en liquiditeitsontwikkeling is 
uitgewerkt. Inschattingen zijn daarbij gemaakt in de duur van deze pandemie, de mogelijke afname van de bezetting in de huizen voor 
langdurige zorg, kosten voor het beschikbaar houden van bedden voor Coronapatiënten, de impact van het sluiten van 
dagbestedingslocaties, verwachte stijging verzuim personeel, de mate waarin inzet van personeel kan meebewegen, maar ook in 
hoeverre kostenverhogende maatregelen of gederfde omzet door onze financiers vergoed wordt.  
 
Afhankelijk van de duur van het Coronavirus en de uitwerking van de afspraken met onze financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoren, 
gemeenten) zal dit de rendementsontwikkeling van 2020 in meer of mindere mate raken. Uit brieven van NZa, VWS, VNG, 
zorgkantoren en gemeenten blijkt dat de financiële effecten van de Coronacrisis op de financiële positie van zorginstellingen 
grotendeels geneutraliseerd worden. Het betreft hier met name de omzet voor de langdurige zorg, dagbesteding en jeugd. Ook kunnen 
eventuele liquiditeitsproblemen worden opgelost door de toezegging van voldoende bevoorschotting.  
 
Op basis van de huidige gezonde financiële balanspositie, de huidige beschikbare liquiditeit van Stichting De Trans, de inzichten vanuit 
het intern opgestelde scenario alsook de eerste toezeggingen die er zijn gedaan vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten 
stellen de Raad van Bestuur en directie vast dat deze pandemie geen materiële onzekerheid geeft die ernstige twijfel kan doen rijzen of 
StichtingDe Trans haar activiteiten kan voortzetten. Derhalve is de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 
 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

De ondertekening van de jaarrekening en daarmee de vaststelling en goedkeuring door de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad 
van Commissarissen heeft op 20 mei 2020 te Beilen plaatsgevonden. 

Orgineel getekend door Raad van Bestuur 

Dhr. J.L. Kauffeld, voorzitter 

Dhr. A.M. Notermans 

Orgineel getekend door Raad van Commissarissen 

Dhr. H.C.P. Noten, voorzitter 

mw. J.C. Holscher  

dhr. M.J.M. van den Berg 

dhr. J.M.L. van Engelen 

dhr. H.J.J.M. Berden 

mw. G.M.C. de Ranitz 

dhr. A. Rouvoet 
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6.2 Overige gegevens 
 

6.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting De Trans. 

6.2.2 Nevenvestigingen 
Stichting De Trans heeft geen nevenvestigingen. 

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



 

Z4TDSWTNCWK5-825354366-591  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, 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 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarrekening 
31 december 2019 
1 januari 2019 
Stichting De Trans 
Controle 
Goedkeurend 
30404966A207 
KVK 
Kvk Nummer uit DB (nog te doen) 
Create SBR Extension 
1.0 
Rotterdam 
27 mei 2020 

Aan: de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Stichting De Trans   
  

 

Verklaring over de jaarrekening 2019 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting De Trans (‘de stichting’) een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting De Trans te Rolde 
gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2019; 
• de resultatenrekening over 2019; en 
• de toelichting met 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) 2019 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 De Trans 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). 
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Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (Covid-19) 
Wij wijzen op de toelichting in de gebeurtenissen na balansdatum van de jaarrekening waarin de raad 
van bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de stichting en op de 
omgeving waarin de stichting opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze 
gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven 
dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed 
mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot 
deze aangelegenheid. 

  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,  
die bestaat uit: 
• het bestuursverslag (1 Voorwoord, 2 Strategie, beleid en praktijk, 3 Toekomstparagraaf, 4 Profiel 

van de organisatie en 5 Bestuur, toezicht, en medezeggenschap); 
• de overige gegevens. 
 
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 de Regeling verslaggeving WTZi is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,  
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 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. 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen 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. 

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 commissarissen 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. 

Rotterdam, 20 mei 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door drs. H.A.B. de Coninck RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 
van Stichting De Trans 
  

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 2019, 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 commissarissen 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. 


