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De	aangekondigde	herijking	van	de	meerjarenstrategie	van	Espria	heeft	 in	2016	plaatsgevonden.	Daarbij	hebben	
we	ons	fundamenteel	de	vraag	gesteld	of	handhaving	van	het	concern	bijdraagt	aan	het	realiseren	van	onze	doel-
stelling,	namelijk	integrale	zorg	bieden	aan	de	meest	kwetsbare	groepen	in	de	samenleving.	Deze	strategische	her-
oriëntatie	 vond	 plaats	 nadat	 eerder	 in	 2015	 de	 personele	 unie	 met	Woonzorg	 Nederland	 was	 beëindigd.	 Bestuur	
en	toezicht	vonden	hierin	een	nadrukkelijke	aanleiding	de	meerjarenkoers	opnieuw	en	kritisch	tegen	het	licht	te	
houden.	Het	proces	dat	we	hebben	gelopen	was	een	intensief	en	interactief	traject	waarbij	velen,	intern	en	extern,	
zijn	betrokken.	Bij	de	start	van	het	traject	lagen	alle	opties	open:	van	doorgaan	op	de	ingeslagen	weg	tot	volledige	
ontmanteling	van	het	concern.	

De uitkomst van de strategieherijking luidt kort en duidelijk: 
handhaven	 en	 versterken! De versterking moet zich vertalen in 
een samenhangend aanbod vanuit de verschillende domeinen 
dat de lappendeken in het hulpaanbod moet doorbreken. Voor 
het concern geldt één grote gemeenschappelijke noemer: alle 
groepsmaatschappijen richten zich op kwetsbare mensen. Men-
sen voor wie het leven niet vanzelfsprekend vloeiend verloopt. 
Mensen voor wie de steeds complexere samenleving hindernis-
sen opwerpt die ze niet altijd zelf kunnen oplossen. De focus ligt 
daarbij op behoud van eigen kracht en op thuis met eigen naas-
ten. De focus ligt op welbevinden in plaats van op ziekte en ge-
brek. Het uitgangspunt is het recht op zorg voor degenen die het 
echt nodig hebben. De cliënt staat centraal en de regie ligt bij de 
professional. 

Door onze omvang en onze variëteit in portfolio zijn we in staat 
een integraal aanbod vanuit één regie aan kwetsbare doelgroe-
pen te bieden. Door onze 7x24-uurs beschikbaarheid, ook in dun-
bevolkte gebieden, leveren we een belangrijke bijdrage aan de 
sociale infrastructuur en bieden we een vangnet voor degenen 
die toch uit balans raken. Onze oriëntatie is dat we de dingen zelf 
doen die we goed kunnen en samenwerken met anderen op do-
meinen waarin we niet actief zijn. We zijn een ketenpartner met 
een primaire oriëntatie op samenwerking. Binnen het concern 
geldt vrijheid in gebondenheid met een strakke discipline op re-
alisatie van resultaat. 

Onze meerjarenstrategie werken we uit in een traject dat bestaat 
uit een formulematige aanpak. In een vijftal zorginhoudelijke for-
mules worden succesvolle zorginterventies samengebracht. De 
hieruit voortvloeiende planmatige benadering stelt ons in staat 
duurzaam hoge kwaliteit van zorg en ondersteuning te realise-
ren. Financieel-economische stabiliteit vormt een voorwaarde om 
onze inhoudelijke ambities waar te maken. We blijven onze om-
vang inzetten voor de ondersteuning van het primaire proces en 
het realiseren van kostenvoordelen. 

Strategie en besturingsmodel zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Bij het ontwerpen van een passend besturingsmodel zijn 
de keuzes op de zorginhoud leidend geweest. We willen toe naar 
een ‘plattere organisatie’ waarin gezamenlijkheid, participatie en 
ontwikkeling van onderop uitgangspunten zijn. Mens en arbeid 

vormen een speerpunt voor ons beleid voor de komende jaren. 
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Dit zien we als een 
onderscheidende waarde in onze strategie. 

Al deze ambities kunnen we alleen waarmaken met de inzet en 
betrokkenheid van al onze medewerkers en in nauwe samenwer-
king met onze cliënten en belangrijke partners. Voor de enorme 
inzet en inspanning die in 2016 door medewerkers en vrijwil-
ligers is geleverd willen we iedereen bedanken. We spreken de 
hoop uit dat we voor de realisatie van onze plannen mogen blij-
ven rekenen op deze grote betrokkenheid.  

Raad van Bestuur

1  VOORWOORD
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Familieleden krijgen 
een grotere rol

Samen Thuis

Zorggroep Meander is al enige tijd bezig met een omslag in de zorg. On-
der de noemer Samen Thuis staat het welbevinden en leefplezier van de 
cliënt voorop. Familieleden krijgen een grotere rol. Structuur en regels 
voor bijvoorbeeld eten en drinken worden meer losgelaten. We zorgen 
ervoor dat bewoners hun leven zoveel mogelijk kunnen leiden zoals ze 
dat gewend waren en spelen meer in op de behoefte van bewoners. Dat 
vergt echt een omslag in ons doen en denken, omdat we gewend zijn te 
werken volgens structuren en schema’s. Het inspelen op de behoefte van 
onze bewoners zit hem vaak in op het oog kleine dingen. Een voorbeeld 
is een bewoner van onze locatie Borg Westerwolde, die aan het eind van 
de middag vaak onrustig werd. We hebben ons afgevraagd: Wat vindt zij 
plezierig, waar geniet zij van? Dat bleek een advocaatje met slagroom 

te zijn, en dat krijgt ze nu elke middag. Een andere bewoner bleek graag 
elke dag een sjaaltje te willen dragen, daar voelt ze zich goed bij. Nou, dat 
is te regelen! Nog een andere bewoner gaf aan graag meer buiten te wil-
len zijn. In een gesprek met zijn zoon bleek hij daar wel een rol in te kun-
nen en willen spelen. Bij ieder bezoek maakt hij nu een wandelingetje 
met zijn vader, die nu veel tevredener is. 

ELECTRONISCH	CLIËNTEN	DOSSIER	(ECD)
Sinds de eerste succesvolle pilot in de zomer van 2016 gaan steeds meer 
medewerkers van Zorggroep Meander met een iPad op pad. Via de tablet 
hebben zij toegang tot het Electronisch Cliënten Dossier (ECD). Het ECD 
bevat alle relevante cliëntgegevens digitaal en vervangt daarmee het pa-
pieren dossier. Deze nieuwe manier om gegevens te verwerken biedt gro-
te voordelen, voor medewerkers én voor cliënten. Cliënten en hun familie 
kunnen zelf inloggen in het ECD en volgen wat er gerapporteerd wordt. 
In de digitale agenda staan alle afspraken en planningen. Zo kan een cli-
ent zijn eigen agenda of bezoek van familie daarop afstemmen. De cliënt 
kan ook berichten versturen naar de zorgverlener. De heer Wollerich (61, 
thuiszorgcliënt) zei daarover bijvoorbeeld in ons personeelsblad: “In het 
systeem kan ik precies zien wie er komt en wanneer. Ik ontvang vaak vi-
site en ben regelmatig aan het skypen met mijn zus in Duitsland. Dan is 
het prettig te weten hoe de agenda eruit ziet, zodat ik mijn afspraken op 
andere tijden kan inplannen. Ik vind het een grote vooruitgang!”
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2.1		ALGEMENE	IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Espria
Adres Altingerweg 1
Postcode 9411 PA
Plaats Beilen
Telefoonnummer 088-3833488
Identificatienummer Kamer van Koophandel 08173909
E-mailadres info@espria.nl
Internetpagina www.espria.nl

2.2	STRUCTUUR	VAN	DE	ORGANISATIE

Stichting Espria is een concern met meerdere dochterorganisa-
ties en enkele ondersteunende bedrijfsonderdelen. Espria werd in 
2016 bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Onder Es-
pria vallen acht rechtspersonen. Elke resultaatverantwoordelijke 
eenheid heeft een eigen directie die verantwoordelijk is voor de 
integrale dagelijkse bedrijfsvoering. Het bestuur van deze rechts-
personen wordt gevoerd door de Raad van Bestuur van Stichting 
Espria. De structuur wordt weergegeven in onderstaand figuur. 

Voor de verschillende bedrijfsonderdelen voert het Shared Ser-
vice Center (SSC) ondersteunende activiteiten uit. Dit betreft de 
financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, ICT 
en inkoop. Verder heeft Espria een Academy waarin onderzoek 
en kennisdeling met betrekking tot de zorg- en dienstverlening 
plaatsvindt. 

Daarnaast werkt Espria intensief samen met de Espria Ledenver-
eniging. Leden kunnen gebruik maken van allerlei diensten op 
het gebied van service, ondersteuning en comfort. De laagdrem-
pelige diensten van de Ledenvereniging dragen ook bij aan de be-
kendheid van de zorgbedrijven van Espria. 

Wijzigingen	in	de	organisatie(structuur)
Espria streeft naar een zo eenvoudig mogelijke juridische struc-
tuur van het concern, met bij voorkeur zo weinig mogelijk rechts-
personen. In 2016 waren de volgende belangrijke wijzigingen in 
de structuur aan de orde.

Opheffing van rechtspersonen
Evean Services B.V. is opgeheven omdat er geen activiteiten meer 
in deze rechtspersoon werden uitgevoerd. Espria was 50% aan-
deelhouder in deze B.V. De overige aandelen werden gehouden 
door ADG Dienstengroep. Deze rechtspersoon werd destijds op-
gericht als vehikel om flankerende activiteiten rond de overname 
van de huishoudelijke zorg door ADG te faciliteren. 

Oprichting van rechtspersonen
In 2016 is Espria Participaties B.V. opgericht. Het is de bedoeling 
dat in deze rechtspersoon deelnemingen kunnen worden geallo-
ceerd, die steeds vaker nodig zijn voor de juridische borging van 
lokale samenwerkingen en samenwerkingen met collega-organi-
saties. 

Afstoting van activiteiten
Op 1 januari 2017 is de Stichting Maatschappelijke Dienstverle-
ning Zaanstreek/Waterland (SMD) zelfstandig geworden. Deze 
stichting met een focus op welzijnsactiviteiten werd destijds on-
derdeel van Evean vanuit de verwachting dat zorg en welzijn veel 
nauwer vanuit één regie dienden te worden geadresseerd. De 
doelstelling om maximale synergie te behalen bleek later niet via 
onderbrenging bij één rechtspersoon te zijn gebaat maar juist 
meer bij gestructureerde samenwerking tussen rechtspersonen. 
Gemeentes hebben aangegeven meer inzicht te willen hebben in 
de enkelvoudige bedrijfsvoering dan mogelijk was in de geïnte-
greerde organisatie. 

Overige organisatorische wijzigingen
In 2016 zijn de aandelen in umcGroningen Thuis B.V. overgegaan 
van Stichting Particura naar Espria Participaties B.V. Espria Parti-
cipaties B.V. houdt 50% van de aandelen in umcGroningen Thuis 
B.V. De overige aandelen worden gehouden door UMCG Zorg B.V. 

Eind 2016 hebben de beide aandeelhouders afgesproken te on-
derzoeken of de huidige constructie de beste is voor het duurza-
me bestaan van umcGroningen Thuis of dat een onderbrenging 
bij één van de moeders betere garanties biedt. Een besluit hier-
over wordt begin 2017 verwacht. 

In 2016 is de besluitvorming afgerond met betrekking tot de 
duurzame integratie, door middel van een fusie, van Stichting 
Evean Zorg en Evean Werkt B.V. De twee ondernemingen ont-
stonden indertijd vanuit de veronderstelling dat het afzonderlijk 
positioneren van intramurale en extramurale zorg de beste conti-
nuïteitsgaranties in een roerige zorgmarkt zou bieden. Geleidelijk 
hebben opvattingen over een meer integrale benadering van de 
totale keten rond cliënten de overhand gekregen wat heeft geleid 
tot het besluit de ondernemingen te integreren. Per 1 februari 
2017 gaat Evean Werkt B.V. op in Stichting Evean Zorg. 

KERNGEGEVENS

De verschillende groepsmaatschappijen van Espria zijn actief 
binnen de volgende sectoren:
- Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT)
- Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
- Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Daarnaast verricht Zorggroep Meander beperkt activiteiten op 
het gebied van Kinderopvang. 

Het werkgebied van Espria is Noordoost-, Midden- en Noordwest- 
Nederland. 

De kengetallen van de Espria bedrijfsonderdelen zijn opgenomen 
in bijlage 1.

2  PROFIEL VAN HET CONCERN

ST. ESPRIA

ST. ICARE ST. DE TRANS ST. EVEAN ST. EVEAN
 ZORG

ST. GGZ 
DRENTHE

ESPRIA PARTI-
CIPATIES BV

ST. ZORGCEN-
TRALE NOORD

ST. ZG 
MEANDER

ESPRIA
LEDEN-

VERENIGING 

St. Hds

St. Evean Cumulus
St. Vegetarisch 
Zorgcentrum Felixoord

St. Particura

  Particura Zorgbemiddeling BV (100%)

Evean Werkt B.V. 
(100%)

UMC Groningen 
Thuis B.V. (50%). 
(Enig andere 
aandeelhouder is 
UMC Groningen). 

St. Missiehuis Vrijland

St. Evean Facilitas

St. Evean Caro

  Evean Kraamzorg B.V. (100%)

  Rev. Hotel Recura B.V. (80%)

Icare Beheer en 
Ontwikkeling B.V. (100%)

   De Nieuwe Zorg Thuis 
Holding BV (25%) 

St. Maatsch.  
Dienstverl. Zaanstr.

Organogram Espria 
per 31 december 2016

St. Kinderopvang 
Meander
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Maximale zeggenschap en eigenaarschap 
over kwaliteit en veiligheid van de patiënt

Shared Governance

Binnen Icare wordt Shared Governance toegepast. Bij Shared Gover-
nance ervaren verpleegkundigen en verzorgenden maximale zeggen-
schap en eigenaarschap over kwaliteit en veiligheid van de patiënt. Bij 
de start kwam  een  grote groep wijkverpleegkundigen bij elkaar om 
te besluiten van  welke  zorginhoudelijke kwaliteitsonderwerpen de 
beroepsgroep ‘eigenaar’ wilde zijn. De groep benoemde zes kwaliteits-
onderwerpen die voorrang hadden: Hygiëne, Visie op Zorg, Zorgdossier, 
Medicatieveiligheid, Overdracht en Veilig Melden.

Sanneke Heij is wijkverpleegkundige en voorzitter van een de Shared 
Governance kwaliteitsgroep Medicatieveiligheid. “Het doel dat we als 
kwaliteitsgroep Medicatieveiligheid formuleerden luidde: Zo min mo-
gelijk medicatiefouten bij cliënten om gezondheidsrisico’s door me-
dicatiefouten te voorkomen. Onze eerste actie was kritisch te kijken 
of het huidige beleid over medicatieveiligheid voldoet aan actuele be-
roepsnormen en of het beleid volgens die beroepsnormen wel werk-

baar is in de dagelijkse zorgpraktijk. We constateerden dat de dubbele 
controle van medicatie nog niet goed in het beleid opgenomen was. 
Dat is in de thuiszorg niet eenvoudig te organiseren, om de eenvoudi-
ge reden dat je vaak alleen bij cliënten werkt. Het veilig vormgeven van 
die dubbelcheck was daarom een agendapunt in de kwaliteitsgroep en 
daar hebben we belangrijke stappen gezet”. 

De ontwikkeling tot Shared Governance raakt de gehele organisatie en 
het is belangrijk om iedereen te informeren over de overkoepelende 
waarden en de nieuwe werkwijze. Alle kwaliteitsgroepen hebben ver-
binding met de rayons en vormen een rayonkennisstructuur. Daarnaast 
hebben de kwaliteitsgroepen een plek op het intranet waar de leden 
zichtbaar zijn en waar ze doorlopend laten zien waarmee  ze bezig zijn 
door middel van agenda’s, actielijsten en besluitenlijsten. In de maan-
delijkse digitale nieuwsbrief voor de wijkteams vragen ze aandacht 
voor ontwikkelingen van hun eigen kwaliteitsonderwerp en wat dat 
betekent voor de dagelijkse beroepspraktijk. Kortom: het Shared Gover-
nance verhaal wordt voortdurend vanuit alle invalshoeken verteld: de 
kracht van de herhaling.

10
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NORMEN	VOOR	GOED	BESTUUR

Espria hecht bij de inrichting en besturing van het concern veel 
waarde aan normen voor goed bestuur. Zij baseert zich daarbij 
op de Zorgbrede Governancecode. Eind 2016 is de nieuwe Gover-
nancecode Zorg vastgesteld. In 2017 zal deze nieuwe code worden 
geïmplementeerd. De uitgangspunten uit de code zijn op onder-
staande onderdelen in de governancestructuur van Espria ver-
werkt. 
-  Invloed en betrokkenheid van cliënten, medewerkers en externe 

belanghebbenden;
- Verantwoording aan belanghebbenden;
- De wijze waarop de organisatie wordt bestuurd;
- De wijze waarop toezicht wordt gehouden op het bestuur;
-  Waarborgen voor onafhankelijkheid en tegengaan van belan-

genverstrengeling bij bestuur en toezicht;
-  Honorering van bestuurders en toezichthouders.

Bovenal richten de inspanningen zich op transparantie en per-
manente inzet op het ‘goede gesprek’. 

RAAD	VAN	BESTUUR	EN	DIRECTIES

De Raad van Bestuur van Espria  bestond in 2016 uit John Kauf-
feld, Tiana van Grinsven en Arthur Notermans. Tot medio 2015, 
het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, 
bestond een personele unie tussen Espria en Woonzorg Neder-
land op het niveau van Raad van Bestuur en Raad van Commis-
sarissen. Na de beëindiging van deze personele unie heeft John 
Kauffeld op detacheringsbasis nog tijdelijk het voorzitterschap 
van de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland vervuld om 
discontinuïteit in de bestuurlijke aansturing te voorkomen. Deze 
detachering is per 1 augustus 2016 beëindigd, met het aantreden 
van de nieuwe Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland. 

Benoemingen van bestuurders vinden binnen Espria altijd plaats 
voor een periode van vier jaar, conform de bepalingen uit de 
Zorgbrede Governancecode. Eind 2016 liep de eerste bestuurster-
mijn van Tiana van Grinsven af. In goed overleg hebben de Raad 
van Commissarissen en Tiana van Grinsven besloten dat er geen 
herbenoeming plaats zou vinden voor een nieuwe bestuursperio-
de. Per 1 januari 2017 is zij teruggetreden uit de Raad van Bestuur. 

Een overzicht van de bestuursleden en hun nevenfuncties is op-
genomen in bijlage 2.

De Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor:
- De strategie en het beleid van het concern;
- De realisatie van de doelstellingen van het concern;
-  De beheersing van de risico’s die het verwezenlijken van de 

doelstellingen in de weg staan;
- De naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- De maatschappelijke verantwoording van de organisatie.

De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur vindt statutair 
plaats met meerderheid van stemmen. Statutair is verder een 
aantal besluiten voorbehouden aan de goedkeuring van de Raad 
van Commissarissen. 

Portefeuilleverdeling	Raad	van	Bestuur	in	2016
John Kauffeld was als voorzitter van de Raad van Bestuur primair 
verantwoordelijk voor de concernstrategie, mens & arbeid, com-
municatie en juridische zaken. Daarnaast was hij binnen de Raad 
van Bestuur het eerste aanspreekpunt voor De Trans, GGZ Dren-
the, Icare en vanaf medio 2016 voor Evean en Zorggroep Meander. 
Tiana Van Grinsven was tot augustus 2016 primair verantwoor-
delijk voor Evean, Zorggroep Meander. Daarnaast was zij bestuur-
lijk verantwoordelijk voor de Ledenvereniging Espria en Zorg-
centrale Noord. Arthur Notermans had als financieel bestuurder 
onder andere het financiële beleid, control, treasury, risicoma-
nagement, vastgoed en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. 

Directies
De directies van de groepsmaatschappijen geven samen met de 
Raad van Bestuur leiding aan hun bedrijfsonderdeel. Binnen door 
de Raad van Bestuur gestelde inhoudelijke en financiële kaders 
stellen de directies een eigen beleidsplan en begroting op, die 
met de Raad van Bestuur worden besproken en daarna ter vast-
stelling aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. De directies 
zijn integraal verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van 
zorg, het gevoerde personeelsbeleid en een passende financië-
le bedrijfsvoering van de eigen groepsmaatschappij. Daarnaast 
geven ze samen met de directies van de andere groepsmaat-
schappijen invulling aan een zo groot mogelijke synergie en de 
realisatie van de strategie van het concern als geheel. Over het 
gevoerde beleid legt de directie verantwoording af aan de Raad 
van Bestuur. 

4.1	MEERJARENBELEID

In 2016 is de meerjarenstrategie 2014-2017 van Espria nadrukke-
lijk tegen het licht gehouden. Aanleiding daartoe vormden ener-
zijds de externe ontwikkelingen in de sectoren waarin de onder-
delen van het concern actief zijn. De dynamiek en complexiteit, 
die als gevolg van de stelselwijzigingen fors zijn toegenomen, 
vragen van organisaties om nadere aanscherping van de strate-
gische koers. Anderzijds stelden bestuur en toezicht zich ook au-
tonoom de vraag of er voldoende meerwaarde uit de concernver-
bindingen werd gehaald. Eind 2015 hebben de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen daarom besloten onderzoek te 
doen naar de vraag of de huidige concernstrategie diende te wor-
den gecontinueerd en of een gehele of gedeeltelijke splitsing van 
de onderdelen beter zou zijn. De volgende vragen stonden cen-
traal:
-  Is de huidige strategie en inrichting nog passend, gegeven de 

context waarin Espria opereert?
-  Wordt de schaal van de grote organisatie voldoende benut ten 

gunste van de kleinschaligheid voor de cliënt?

Na een intensief en interactief traject waarin veel mensen in ver-
schillende projectgroepen met deze thema’s aan de slag zijn ge-
weest luidde de conclusie dat het het beste is het concern in zijn 
huidige constellatie te handhaven én te versterken. 

Kwetsbare	mensen
Voor het concern geldt één grote gemeenschappelijke noemer: 
alle bedrijfsonderdelen richten zich op mensen die kwetsbaar 
zijn. Mensen voor wie het dagelijks leven niet vanzelfsprekend 
vloeiend verloopt. Mensen voor wie de steeds complexere sa-
menleving hindernissen opwerpt die zij niet altijd zelf kunnen 
oplossen. Daarbij gelden voor alle bedrijfsonderdelen dezelfde 
uitgangspunten: de focus ligt op welbevinden in plaats van op 
ziekte en gebrek. De focus ligt op herstel van eigen kracht en op 
thuis en eigen naasten. De cliënt staat centraal en de regie ligt bij 
de professional. 

Ketenpartner
Door de omvang en de variëteit in portfolio zijn de groepsmaat-
schappijen van Espria in staat een integraal aanbod vanuit één 
regie aan kwetsbare doelgroepen te bieden. De 7x24uurs beschik-
baarheid, ook in dunbevolkte gebieden, maakt Espria een ‘sys-
teemspeler’ die een belangrijke bijdrage levert aan een brede so-
ciale infrastructuur en biedt een vangnet voor diegenen die toch 
uit balans raken en zorg of ondersteuning nodig hebben. De ori-
entatie daarbij is dat we die dingen zelf doen, die we goed kun-
nen en dat we samenwerken met anderen op domeinen waarin 
we niet actief zijn. Bovenal wil Espria een ketenpartner zijn met 
een primaire oriëntatie op samenwerking. Meer dan ooit tevoren 
willen we successen vieren en vooral van elkaars goede praktij-
ken leren. Daar zal in de komende jaren de kern van de strategie 

liggen. De slagvaardigheid dient te worden vergroot en de resul-
taatgerichtheid daarmee versterkt. 

Samenhangende	aanpak
Als uitgangspunt geldt: ‘generalistisch waar het kan, specialis-
tisch waar het moet’. Omdat de verschillende groepsmaatschap-
pijen actief zijn in de volle breedte over meerdere domeinen, ge-
neralistisch en specialistisch, is Espria in staat om de uitdaging 
van een samenhangende oftewel integrale aanpak aan te gaan. 
Het is de inzet om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een 
zelfgekozen leefomgeving te laten functioneren. Door middel van 
vroegsignalering, preventie en tijdige interventie dient het risi-
co op verlies van autonomie te worden voorzien en voorkomen. 
Als er dan toch terugval optreedt, is het streven zo snel mogelijk 
de staat van zelfregie terug te laten keren. Voor degenen die het 
echt nodig hebben en voor wie zelfregie niet binnen bereik ligt 
wordt beschermende zorg en intensieve behandeling geboden.  

Zorginhoudelijke	formules
Om deze strategie verder uit te werken wordt een aantal zorgin-
houdelijke formules uitgewerkt. Deze formules zijn (kort samen-
gevat) de volgende: 
-  Jezelf zijn en blijven: zet in op positieve gezondheid, eigen kracht 

en welbevinden.
-  Overal thuis: zet in op inclusie, zo lang mogelijk thuis maar ook 

het recht op een beschermende omgeving waar nodig.
-  Snel weer thuis: zet in op de zo snel mogelijke realisatie van 

herstel en op terug naar de eigen omgeving met naasten en 
vertrouwde spullen. 

-  De sterke wijk: zet in op de aggregatie en bundeling van aanwe-
zig vermogen in de directe omgeving van het eigen huis.

-  Onvrijwillige zorg: ziet op de bescherming van de cliënt en de 
samenleving op risico’s voortkomend uit grensoverschrijdend 
gedrag en/of wilsonbekwaamheid. 

Iedere formule is opgebouwd uit een aantal modules: een reeks 
samenhangende activiteiten die bestaat uit een aantal bewezen 
succesvolle interventies. Het werken met modules biedt de mo-
gelijkheid om maatwerk te bieden aan cliënten en tegelijkertijd 
te profiteren van gestandaardiseerde processen en gedeelde ken-
nis. Per module wordt beschreven welke activiteiten dit zijn, tot 
welk resultaat zij dienen te leiden voor de cliënt en daarmee dui-
den zij ook de kwaliteit van dienstverlening. 

Ledenvereniging
Voor de groepsmaatschappijen binnen Espria zijn een krachtige 
maatschappelijke inbedding en voldoende verbinding met de 
omgeving belangrijk. Het versterken van de eigen regie van cliën-
ten vraagt om verbinding tussen het professionele zorgaanbod 
en het informele ondersteuningsaanbod. De verbinding met de 
Ledenvereniging speelt hierin een belangrijke rol. De Ledenver-
eniging sluit verder aan met diensten in haar pakket die de for-
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mele zorg niet biedt. Daarnaast kan de Ledenvereniging een plat-
form bieden voor succesvolle initiatieven. 

Organisatorische	inrichting
Naast de inhoudelijke strategie is ook gekeken naar de organisa-
torische inrichting. Het streven is een ‘plattere organisatie’ waar-
in gezamenlijkheid, participatie en ontwikkeling van onderop 
uitgangspunten zijn. Centraal staat de vraag: Hoe wordt het pri-
maire proces zo goed mogelijk ondersteund?

Gekozen is voor een besturingsmodel met een groepsraad waar-
in Raad van Bestuur en directeuren zitting hebben. De Raad van 
Bestuur is statutair verantwoordelijk en rapporteert aan de Raad 
van Commissarissen. In de groepsraad bespreken Raad van Be-
stuur en directies de koers en de daaruit afgeleide kaders voor 
het concern. De directies zijn integraal verantwoordelijk voor hun 
groepsmaatschappijen binnen de vastgestelde concernkaders en 
rapporteren over de voortgang in de realisatie van het jaarplan 
en meerjarenplan. 

Rondom de groepsraad wordt een aantal experttafels ingericht. 
Deze tafels adviseren over het beleid en de kaders voor het con-

cern op strategisch niveau. De tafels worden gevormd rondom 
thema’s, zoals Kwaliteit en veiligheid, Mens en arbeid, Groeps-
communicatie en Vastgoed. 

De verbinding met de medezeggenschap wordt verder versterkt. 
Het zwaartepunt van de medezeggenschap ligt op de kwaliteit 
van zorg en arbeid op het kleinste niveau. De medezeggenschap 
op het meer centrale, strategische niveau vervult de rol van kri-
tische toezichthouder en proactieve gesprekspartner van het 
bestuur. Daarnaast creëert zij de voorwaarden voor de mede-
zeggenschap op het kleinste niveau. De nieuwe Governancecode 
Zorg en de aanstaande nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen stimuleren nieuwe vormen van medezeggen-
schap waarin meer betrokkenheid wordt georganiseerd. Espria 
ziet hierin de uitdaging om ook de betrokkenheid van vrijwilli-
gers verder te stimuleren. Tevens wordt onderzocht hoe invulling 
kan worden gegeven aan een zorgadviesraad, aansluitend op de 
reeds bestaande verpleegkundige adviesraad. 

Voorgaande structuur met het voorlopige overzicht van alle ex-
perttafels wordt in onderstaande figuur weergegeven. 

4.2	ALGEMEEN	BELEID	VERSLAGJAAR

4.2.1	ALGEMEEN	BELEID	PER	GROEPSMAATSCHAPPIJ

In dit jaarverslag zijn per groepsmaatschappij kort en niet limi-
tatief een aantal belangrijke ontwikkelingen opgenomen, die 
gezamenlijk een goed beeld van de ontwikkelingen op inhoud 
in het gehele concern geven. Alle groepsmaatschappijen verant-
woorden separaat in het enkelvoudige jaarverslag op uitgebreide 
wijze hun activiteiten in het verslagjaar. 

GGZ	Drenthe

Strategische koers
2016 was voor GGZ Drenthe het eerste jaar van het driejarig 
Herstelplan, gericht op herstel van de inhoudelijke en financiële 
duurzaamheid. Nadat in 2015 met succes een fase van verscherpt 
toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd afge-
sloten zijn de financiële uitdagingen voor de komende jaren nog 
fors. Deze uitdagingen vragen om de afbouw van een omvangrijk 
aantal formatieplaatsen en een verlaging van de materiële kos-
ten. Het herstelplan voorziet in de afbouw van enkele honderden 
formatieplaatsen. Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt 
over het te voeren flankerend beleid. 

In deze herstelperiode is ook de strategische koers van GGZ Dren-
the tegen het licht gehouden. Wat ziet GGZ Drenthe als haar be-
staansrecht, op welke manier wil GGZ Drenthe zorg verlenen en 
hoe beweegt GGZ Drenthe zich in de zorgketen en in het maat-
schappelijk domein? De nieuwe missie ‘Samen werken aan her-
stel en kwaliteit van leven’ en de visie ‘Wij zien mensen’ vormen 
de basis waaruit iedere medewerker van GGZ Drenthe (be)han-
delt. Daarvoor zijn twee strategische hoofdroutes geformuleerd: 
de eerste is het positioneren van een uitgebalanceerd zorgport-
folio: een zorgaanbod in de Drentse ketens dichtbij patiënten 
en  bovenregionale psychiatrische expertise door strategische 
samenwerkingsverbanden. De tweede hoofdroute is gericht op 
‘huis op orde’: deze route richt zich op het efficiënter en effectie-
ver maken van diverse bedrijfsprocessen en in het bijzonder op 
de eigen kracht van de medewerkers. 

Intensivering ambulante zorg
In 2016 is gewerkt aan de verbetering en intensivering van de 
ambulante zorg. De interne ketens binnen GGZ Drenthe zijn ver-
beterd door meer onderlinge afstemming tussen teams. Er is een 
sterkere inbedding van de ambulante teams in alle Drentse re-
gio’s en de invoering van psychiatrische crisisbehandeling thuis 
vanaf januari 2017 is voorbereid. De teams van de acute opname 
zijn samen met de ambulante teams bezig geweest om de over-
gang tussen een (acute) opname en ambulante zorg zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.

Forensische psychiatrie
De keten voor forensische psychiatrie is in 2016 verder geoptima-
liseerd. In de zomer is een afdeling van 22 patiënten gestart met 
een lichter beveiligingsniveau. Het doel is de doorstroom vanuit 
zwaardere beveiligingsniveaus te bevorderen. Verder is het fo-
rensisch beschermd wonen met 14 bedden uitgebreid. Hiermee 
is het gedifferentieerde behandelaanbod van het forensische cir-
cuit verder uitgebreid. 

Kinder- en jeugd-/gezinspsychiatrie
Als gevolg van de grote groep gezinnen met geringe sociale red-
zaamheid in Drenthe is er toenemend behoefte aan een gezins-
gericht behandelaanbod. Samen met Drentse gemeentes zoekt 
GGZ Drenthe naar duurzame borging van dit onmisbare onder-
deel van de jeugdhulp. 

Intensievere samenwerking Drentse huisartsen
In het voorjaar van 2016 zijn het bestuur van de Drentse huisart-
senorganisatie en GGZ Drenthe gestart met een verkenning van 
mogelijkheden voor nauwere samenwerking. Met name in de on-
derlinge communicatie was veel verbetering mogelijk. Na een suc-
cesvolle stakeholdersbijeenkomst wordt in de eerste helft van 2017 
een breed gedragen plan van aanpak ontwikkeld. Daarnaast wordt 
actief gewerkt aan verbetering van de dagelijkse samenwerking 
tussen huisartsen en GGZ Drenthe bij psychiatrische problematiek. 
De rapportages en overdracht van informatie zijn verbeterd en 
GGZ Drenthe is beter bereikbaar voor consultatievragen. 

Samenwerking rondom EPA patiënten
In de zorgketen voor patiënten met ernstige psychiatrische 
aandoeningen (EPA) wordt samengewerkt met verschillende 
zorgaanbieders, gemeentes, woningcorporaties, wijkteams en 
onderaannemers. In het project Optimaal Leven, dat gericht is 
op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor EPA patiën-
ten in de regio, wordt verdere invulling gegeven aan deze sa-
menwerking. In 2016 zijn stappen gezet in de vormgeving van 
geïntegreerde zorgverlening aan EPA patiënten over de gren-
zen van instellingen heen om zo de zorgketen beter en effici-
enter te laten werken. In 2017 ligt de nadruk op concretisering 
en de eerste stappen van invoering van geïntegreerde zorgver-
lening. 

Samenwerking rondom mensen met acuut verward gedrag
GGZ Drenthe vervult een actieve rol in het Regionaal Overleg Acu-
te Zorg. In 2016 stond het realiseren van een sluitende Drentse 
aanpak voor mensen met verward gedrag centraal. Deze aanpak 
richt zich op afspraken over opvang, vervoer, triage en beoorde-
ling. Met alle betrokken ketenpartners zijn hierover afspraken ge-
maakt. In 2017 worden de psycholance en de Spoedpoli GGZ Dren-
the in gebruik genomen. 

Raad van Bestuur

Extern 
toezicht 

Kwaliteit & 
veiligheid

Extern 
toezicht 

Financiën 
& risico

Directies
zorgbedrijven

Intern toezicht 
Raad van 

Commissarissen

Medezeggenschap 
Ondernemingsraad

Cliëntenraad

Mens 
& 

arbeid

Kwaliteit 
& 

Veiligheid

Groeps-
communicatie

Facilitair

Vastgoed
Onderzoek

&
Ontwik- 
keling

Economische 
zaken

Markt &
omgeving

Informatie-
management

Ruimte 
tijdelijke tafel
(projectgroep)

Ruimte 
tijdelijke tafel
(projectgroep)

Ruimte 
tijdelijke tafel
(projectgroep)



Focus	op	eigen	regie
Espria jaarverslag 2016 17

jaarverslag ‘16

‘Waardigheid en trots’

‘Een mooie 
gezamenlijke zoektocht’

“In woonvoorziening Dekelhem in Gieten is de pilot Waardigheid en 
Trots gestart. Een programma waarin medewerkers, bewoners, familie 
en vrijwilligers met elkaar kijken naar wat we anders of beter kunnen 
doen om: bij te dragen aan waardigheid van en voor bewoners, en om 
de trots van medewerkers op hun werk te vergroten.

Voordat iemand In Dekelhem komt wonen vindt er een kennismakings-
gesprek plaats. We leren de nieuwe bewoner daarbij goed kennen: wie 
is die persoon, hoe heeft hij/zij geleefd en wat vindt die persoon be-
langrijk. We willen dat iemand zoveel mogelijk kan blijven leven zoals 
hij/zij altijd gewend is geweest. Bijvoorbeeld, hoe waren de patronen 
en structuren in de thuissituatie. Is iemand een langslaper of juist een 

vroege vogel. Dan passen we ons daarop aan. Heeft iemand specifieke 
wensen voor bezigheden dan wordt gekeken hoe we daar in de nieuwe 
woonsituatie vorm aan kunnen geven door samen met de zorgprofessi-
onals ook familie of vrijwilligers een rol te geven in de zorg rondom de 
bewoner.

Vanuit mijn rol als coördinator vrijwilligerswerk kijk ik vooral naar hoe 
we ‘Waardigheid en Trots’ samen met de vrijwilligers het beste kunnen 
invullen. Vrijwilligers zijn heel belangrijk om onze bewoners een fijn 
thuis te kunnen bieden. Daarom stellen wij onszelf de vragen; wat is er 
te doen, waar ligt de wens van de bewoner maar ook van de vrijwilli-
ger? We hebben veel aandacht voor de vrijwilliger en we luisteren naar 
hun wensen en mogelijkheden. We bieden scholing aan en betrekken 
hen bij ontwikkelingen door hen goed te informeren. Waardigheid en 
trots geldt niet alleen voor bewoners maar ook voor familie, medewer-
kers en vrijwilligers. Het heeft alles te maken met kwaliteit van leven. 
We willen dat vrijwilligers daar ook ‘trots’ op zijn.” 
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Zorggroep	Meander

Een bewogen jaar
Voor Zorggroep Meander was 2016 een bewogen jaar. Dit kwam 
enerzijds door een groot aantal wisselingen in het management 
en de directie, anderzijds door de vele aandacht die er is geweest 
voor enkele incidenten in de directe zorgverlening. De uitkom-
sten van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar de 
verschillende incidenten helpen bij het continue verbeteren van 
de kwaliteit van de zorgverlening. Naast het verdriet voor direct 
betrokkenen hebben de gebeurtenissen ook geleid tot veel on-
zekerheid en onrust onder medewerkers. Het belang van goe-
de communicatie en begeleiding in dit soort situaties is eens te 
meer onderstreept. 

Waardigheid en Trots
Het project Samen Thuis zet in op het bereiken van meer welbe-
vinden bij cliënten door de focus op eigen kracht en regie. Het in 
2015 gestarte traject is in 2016 gecontinueerd als onderdeel van 
het VWS-programma ‘Waardigheid en Trots’. Samen Thuis draait 
om leefplezier voor cliënten en familie. Hoge leeftijd en kwets-
baarheid kunnen leefplezier soms in de weg staan. Familie en 
vrienden kunnen en willen er vaak alles aan doen om te onder-
steunen. Dat geldt voor thuis maar dat geldt ook in onze woon-
zorgcentra, waar volop wordt ingezet op liefdevol contact met 
naasten. Verder is Zorggroep Meander gevraagd om mee te doen 
aan het project ‘Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg’. 
De inzet is vergaande vereenvoudiging van de kaders voor goede 
zorg. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen
In het streven naar meer leefplezier richten we ons ook op het be-
perken van de inzet van vrijheidsbeperkende middelen en maat-
regelen. In 2016 is een Moreel Beraad ingevoerd dat tot doel heeft 
om samen met familie, medewerkers en de cliëntenraad oplos-
singen te bedenken voor vraagstukken die in de verschillende 
huizen spelen. 

SamenOud 
Eind 2016 zijn de uitkomsten van drie jaar SamenOud, een inte-
graal ouderenzorgproject, gepresenteerd. SamenOud is gestart in 
2012 met zo’n 1500 ouderen in Stadskanaal, Veendam en Pekela. 
Doel is het verbeteren van welbevinden, gezondheid, zelfred-
zaamheid en eigen regie van thuiswonende ouderen. Huisartsen 
nodigen ouderen in hun praktijk uit deel te nemen aan Samen-
Oud. Deelnemers ontvangen jaarlijks een vragenlijst met vragen 
over zorgbehoeften en kwetsbaarheid. Op basis van hun ant-
woorden stelt het Ouderenzorgteam (wijkverpleegkundige, oude-
renadviseur, specialist ouderengeneeskunde en huisartspraktijk) 
het risicoprofiel van deze ouderen vast. Ouderen met een hoger 
risicoprofiel komen in aanmerking voor individuele begeleiding 
door een casemanager.

De langetermijnresultaten van SamenOud werden in december 
2016 bekend. De uitkomsten zijn onder andere:
- De algemene gezondheid is stabiel gebleven;
-  De kwaliteit van leven neemt het eerste jaar af en stabiliseert 

daarna;
-  Gezondheidsproblemen komen minder vaak en minder ernstig 

voor;
-  Meer zelfredzaamheid: meer eigen regie en controle, wat een 

groter gevoel van veiligheid geeft;
- De mate van realisatie integrale zorg neemt toe;
- De ervaren kwaliteit van zorg blijft gelijk;
- De zorgkosten blijven gelijk.

Voor 2017 is het streven om integrale ouderenzorg voor alle oude-
ren in Oost-Groningen voort te zetten in samenwerking met de 
Groninger Zorgstandaard Integrale Ouderenzorg en de Groninger 
Huisartsen Coöperatie. 

Elektronisch Cliëntendossier
Voor Zorggroep Meander zijn het bevorderen van eigen regie en 
de participatie van cliënten en hun familie belangrijke bouwste-
nen. Een belangrijk project in dat kader is de invoering van het 
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De invoering van het ECD 
leidt tot gemakkelijker en duidelijker dossiervoering. Daarnaast 
biedt het meer inzicht voor cliënten in hun zorgplan en afspra-
ken daaromtrent. Voor medewerkers is de informatievoorziening 
steeds actueel. In 2016 is het ECD volledig ingevoerd in de geri-
atrische revalidatiezorg en de wijkverpleging. In 2017 volgen de 
woonzorgcentra en de woonservicecentra.

Goud Werk
Binnen Zorggroep Meander is het streven dat medewerkers zo 
veel mogelijk eigen regie hebben op hun rooster. Hiertoe is het 
traject Goud Werk ingericht met de volgende pijlers:
-  Verbetering van de capaciteitsplanning en roostering door 

ontwikkeling van een nieuwe roostermethodiek;
- Implementatie van een nieuwe roosterapplicatie;
-  Herinrichting en verbetering van de ondersteuning van de roos-

terafdeling en Meanderflex. 
In 2016 zijn forse stappen gezet als het gaat om de ontwikkeling 
van een nieuwe roostermethodiek. De werkwijze is ontwikkeld 
en wordt in zogenaamde startfaseteams getest. Verder vraagt de 
implementatie van een nieuwe roosterapplicatie veel aandacht. 
Er wordt een systeem gezocht dat efficiënte inzet, capaciteitsma-
nagement en invloed door medewerkers ondersteunt.  

Evean

Forse uitdagingen
2016 was ook voor Evean een roerig jaar. De taakstelling om een 
groot aantal plaatsen lichte zorg af te bouwen heeft geleid tot 
een aantal forse uitdagingen. De voormalige verzorgingshuizen 

werden, waar mogelijk, omgebouwd tot verpleeghuis. Waar dat 
niet mogelijk was werden mogelijkheden voor ‘scheiden wonen 
en zorg’ onderzocht, al dan niet in combinatie met het afstoten 
van vastgoed. De transformatie, waar mogelijk, van verzorgings-
huis naar verpleeghuis stelde behalve bouwkundige eisen ook ei-
sen aan de personele bezetting, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
Het is gebleken dat het steeds meer moeite kost om voldoende 
medewerkers voor de zorgverlening te vinden, zowel in de ver-
pleeghuizen als in de wijk. 

Financieel is het jaar 2016 voor Evean ook een zwaar jaar geweest. 
Met name de afspraken in de nieuwe cao rondom de compensa-
tietoeslag van onregelmatige uren tijdens verlof hebben forse 
impact gehad. Eind 2016 is besloten tot vergaande afbouw van 
personeel in ondersteunende functies. Dit was noodzakelijk om 
weer een duurzaam positief meerjarenperspectief te realiseren. 

Verzorgd Wonen
In 2016 zijn twee pilots ‘scheiden wonen en zorg’ opgezet; in Wes-
terwatering in Zaandam en in het Korthagenhuis in Amsterdam. 
Hiervoor is het concept ‘Verzorgd Wonen’ ontwikkeld. Verzorgd 
Wonen richt zich op een woonomgeving waar ouderen zelfstan-
dig hun appartement huren, met gelijkgestemden wonen in een 
omgeving waar veiligheid en laagdrempelige toegang tot zorg 
centraal staan en waar eenzaamheid wordt tegengegaan. In deze 
pilots treedt Evean op als verhuurder namens de woningcorpora-
tie, waardoor het mogelijk is bij woningtoewijzing voorrang aan 
de specifieke doelgroep te blijven geven. Het project moet uitwij-
zen of Evean er uiteindelijk goed aan doet als verhuurder te blijven 
optreden of dat deze rol beter door corporaties kan worden uitge-
voerd. Uitdagingen liggen hier met name in de sfeer van wet- en 
regelgeving. In nauwe samenwerking met de gemeentes en de 
woningcorporaties zijn de randvoorwaarden gecreëerd om Ver-
zorgd Wonen mogelijk te maken. Het project in Amsterdam wordt 
uitgevoerd binnen de experimentruimte in de huisvestingsveror-
dening en voor het project in Zaanstad is de huisvestingsverorde-
ning aangepast na toestemming door de gemeenteraad. 

Evean Zorg en Evean Werkt
In 2016 is besloten de eerdere scheiding in het organiseren van de 
intramurale en de extramurale zorg terug te draaien. Aanleiding 
hiervoor vormde de overweging dat een integraal zorgaanbod voor 
cliënten het meest gediend is met een aanbod vanuit één regie. 

Thuis bij Evean
In 2016 is Evean gestart met de uitrol van het programma ‘Thuis 
bij Evean’. De kern van Thuis bij Evean is het creëren van een cul-
tuur en bijpassende inrichting waarin elke dag opnieuw de vraag 
centraal staat wat écht belangrijk is voor de cliënten. Centraal 
staat dat er minder verplichtingen gelden en dat er meer nadruk 
komt te liggen op het zo gewoon mogelijk inrichten van het ver-
blijf in het verpleeghuis. De meer traditionele rol van de zorgver-

leners, waarin accenten lagen op technisch handelen, verschuift 
naar een meer faciliterende en ondersteunende rol. Thuis bij 
Evean wordt ondersteund vanuit het VWS-programma ‘Waardig-
heid en Trots’. 

iPads en eNurses
Alle thuiszorgmedewerkers van Evean hebben in 2016 een iPad 
gekregen om hun werk beter te kunnen organiseren. Een aantal 
wijkverpleegkundigen heeft in dit kader de taak van eNurse ge-
kregen. Zij verzorgen voorlichting en begeleiding naar degenen 
die nog minder goed met de nieuwe hulpmiddelen vertrouwd 
zijn. Uiteindelijk moet het gebruik van de iPad niet alleen onder-
steunen bij planning en roostering, maar vooral ook bij het zorg-
plan en de dossiervoering. 

Thuis Plus koffer
De Thuis Plus koffer van Evean is een verzameling van slimme 
technieken die kwetsbare mensen, mensen met vergeetachtig-
heid of beginnende dementie én hun mantelzorgers thuis onder-
steunt. Met verschillende technologische hulpmiddelen krijgt de 
mantelzorger zicht op het dag- en nachtritme en wordt nachte-
lijk dwalen of een valincident geregistreerd. Daarnaast zorgt het 
GPS-systeem ervoor dat iemand die verdwaalt sneller getraceerd 
wordt. Dankzij deze technieken wordt de (acute) zorg effectiever 
ingezet. De koffer werd in 2016 ingezet door Ergotherapie Thuis 
van Evean in samenwerking met de Ledenvereniging. De Thuis Plus 
koffer wordt steeds doorontwikkeld op basis van cliëntvragen. 

Applied gaming
Met ‘applied gaming’ biedt Evean cliënten een middel om met 
technologie ondersteund meer en plezieriger te bewegen. Cliën-
ten ervaren hoe deze hulpmiddelen hen ondersteunen bij het be-
wegen en bij revalidatie. Technologieën met bewezen meerwaar-
de worden op meerdere locaties ingezet. Zo wordt robot ZORA in 
de diverse huizen ingezet bij beweegactiviteiten. Het plezier in 
bewegen wordt door ZORA enorm vergroot.

Casemanagement COPD
Bij de zorg voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen wordt 
een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn nagestreefd. 
In dat kader heeft Evean in de zorgketen voor mensen met COPD 
in Waterland casemanagement ingezet door longverpleegkun-
digen. De resultaten van deze benadering laten een substantiële 
afname zien van het aantal opnamedagen door het inzetten van 
dit casemanagement. De regio Zaanstreek/Waterland is mede 
door deze inzet verkozen tot pilotregio van de Long Alliantie Ne-
derland. 

Recura
Samen met het Zaans Medisch Centrum bereidde Evean in 2016 
de opening voor van het Revalidatiehotel Recura per 1 januari 
2017. Het is de bedoeling dat in Recura patiënten van het Zaans 
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Medisch Centrum worden geplaatst met als doel een snellere re-
validatie en aansluitende terugkeer naar huis. Door oponthoud 
in de bouw in het Zaans Medisch Centrum is uiteindelijk de ope-
ning enkele weken uitgesteld. 

Icare

Passende zorg
De eerder ingezette lijn naar succesvolle wijkteams is in 2016 ver-
der uitgebouwd. In het traject ‘passende zorg’ wordt gestuurd 
op verbetering van de doelmatigheid met uiteindelijk verlaging 
van de zorgkosten per klant als doelstelling. Het uitgangspunt 
is dat de eigen regie en zelfzorgcapaciteiten van cliënten zoveel 
mogelijk worden ondersteund waardoor uiteindelijk meer welbe-
vinden van cliënten wordt gerealiseerd. Voor de zorgverzekeraars 
en andere inkopende partijen wil Icare door deze benadering een 
aantrekkelijke partner zijn, juist in de combinatie hoge kwaliteit 
van dienstverlening tegen lagere kosten. 

Waardigheid en trots
Vanuit het VWS-programma ‘Waardigheid en Trots’ is in 2016 veel 
energie gestoken in het verbeteren van welbevinden van bewo-
ners van de verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Shared governance
Icare zet in op shared governance als een belangrijk middel om 
de autonomie van professionals te erkennen. In 2016 is met name 
de zeggenschap van wijkverpleegkundigen in dit kader verder 
uitgebouwd. Ook zijn trainingen gegeven aan de voorzitters van 
shared governance groepen en aan management om het beoog-
de systeem van regievoering en besturing te ondersteunen. 

Kwaliteit en veiligheid
De borging van kwaliteit en veiligheid heeft binnen Icare een 
hoge prioriteit. De structuur met kwaliteitsgroepen shared go-
vernance helpt bij het zetten van de juiste stappen en het con-
creet invoeren en borgen van kwaliteitsthema’s. Leden van de 
cliëntenraad worden actief betrokken bij auditbezoeken, om zo 
meer inhoud te geven aan de beoordeling vanuit cliëntperspec-
tief. 

Binnen Icare worden wekelijks incidentmeldingen en uitkomsten 
van klanttevredenheidsmetingen besproken. Dit leidt tot kortcy-
clisch verbeteren en vormt de basis voor de borging en beheer-
sing van onzekerheden. 

Risicobeheersing
In 2016 zijn belangrijke stappen gezet in het implementeren van 
een werkstructuur en processen om risico’s te beheersen. Alle 
wijkteams beschikken inmiddels over managementinformatie 
ter ondersteuning van de dagelijkse besturing. Resultaten op fi-
nanciële criteria zoals klanttijd, productie en rendement zijn kort-

cyclisch beschikbaar, evenals personele criteria als gezondheid en 
medewerkerstevredenheid en eerder genoemde kwaliteitscrite-
ria. 

Prioriteiten in het risicobeleid lagen in 2016 bij het beheersen 
van overproductie en het realiseren van doelmatigheid op ge-
leide van de contractafspraken. Icare heeft de werkprocessen en 
systemen  aangepast aan de veranderde wetgeving, zoals Wmo, 
Wlz en Zvw, en de contractering met steeds meer inkopende par-
tijen. De borging van een veilige woonomgeving heeft bijzonde-
re aandacht en ziet onder andere op het op orde hebben van de 
brandveiligheid en de herijking van het huisvestingsbeleid voor 
de komende jaren. 

Samenwerking met ketenpartners
Klanten bij Icare hebben vaak met meerdere zorgverleners te 
maken. Rondom de klant vormen zich zo schakels in een keten. 
Met verschillende regionale huisartsenverenigingen zijn raamo-
vereenkomsten gesloten over de uitvoering van voorbehouden 
handelingen en met meerdere huisartsenpraktijken zijn afspra-
ken gemaakt over de inzet van praktijkverpleging. Met ongeveer 
tien praktijken zijn verder specifieke overeenkomsten afgespro-
ken rondom diabeteszorg. Om korte lijnen tussen huisartsen en 
thuiszorg te realiseren nemen wijkverpleegkundigen vaker hun 
intrek in gezondheidscentra. Op verschillende plaatsen in het 
werkgebied vindt verder afstemming plaats over initiatieven op 
het gebied van dementiezorg, trombosezorg, palliatieve zorg, 
CVA-zorg, neurologie, wond- en stomazorg, diabetes en astma en 
COPD. Voor de uitvoering van medisch specialistische verpleging 
thuis zijn inmiddels contracten gesloten met meerdere zorgver-
zekeraars en vindt permanente afstemming plaats met zieken-
huizen. Met de ziekenhuizen in het werkgebied bestaan afspra-
ken over uitstroom en ziekenhuisverplaatste zorg en is er een 
inzet op een zo kort mogelijke ligduur in het ziekenhuis. 

De	Trans

TransSpoor zet projecten juist op de rails
In 2016 introduceerde De Trans TransSpoor, een spoorkaart waar-
langs projecten, initiatieven en activiteiten een samenhangende 
aanpak krijgen. De spoorkaart legt de verbinding tussen de cliënt 
in zijn centrale positie en de medewerker en de omgeving. Het 
eindstation van alle sporen is station ‘cliënt centraal’. Het spoor 
Medewerker gaat langs haltes als zelfregie, duurzame inzetbaar-
heid en functiehuis. De lijn Omgeving gaat langs samen verder 
en samen doen. De lijn Cliënt gaat langs de haltes thuistechno-
logie, vraagpatronen en doelgroepenperspectief. TransSpoor laat 
de mogelijkheid om, waar gewenst, nieuwe haltes in te bouwen. 

Nooitgedacht
In de woonwijk Nooitgedacht is de afgelopen jaren voortdurend 
gebouwd. Naast de nieuwbouw voor de totale cliëntenpopulatie 

van De Trans wordt door tal van particulieren een woning gerea-
liseerd en creëert de gemeente een passende infrastructuur. Voor 
bijna alle cliënten heeft inmiddels nieuwbouw plaatsgevonden. 
Alleen voor de bewoners van de Oude Havens ligt dit nog in het 
verschiet. Met Woonzorg Nederland werden in 2016 alle voorbe-
reidingen getroffen voor de realisatie van de Nieuwe Havens. De 
Nieuwe Havens wordt een woonzorgcentrum voor geriatrische 
zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De 
verwachting is dat de bouw in 2017 kan starten. 

In 2016 realiseerde De Trans in Nooitgedacht een nieuw centrum 
voor dagbesteding. In dit centrum, het gerenoveerde voormalige 
hoofdgebouw, is een breed scala aan dagbestedingsactiviteiten 
ondergebracht. Naast de dagbestedingsactiviteiten hebben in 
het centrum ook de tandarts en de (para)medische dienst huis-
vesting gevonden. In moderne ruimtes en met moderne appara-
tuur vinden hier medische zorgactiviteiten voor cliënten plaats. 
Het centrum voor dagbesteding beschikt ook over enkele verga-
derruimtes en zou mogelijk een buurtfunctie voor bewoners uit 
Rolde en Nooitgedacht kunnen krijgen. In 2017 vindt de feestelijke 
opening van het nieuwe centrum plaats. 

Samen doen
In het project ‘Samen doen’ staat het streven naar intensivering 
van mantelzorg centraal. De bedoeling van het project is dat 
meer structuur en inhoud wordt gegeven aan de samenwerking 
met verwanten op het niveau van de individuele woning en ge-
richt op het leefplezier van de cliënten. In 2016 zijn in nagenoeg 
alle woningen verwantenmeetings of activiteiten in dit kader ge-
organiseerd. Het streven is deze succesvolle ontwikkeling verder 
uit te bouwen naar bijvoorbeeld hand- en spandiensten, klussen 
doen, een kookevenement of andere activiteiten. 

Slikproblemen
In diverse onderzoeken zijn verbanden gevonden tussen de aan-
wezigheid van slikproblemen en verstandelijke en lichamelijke 
beperkingen. Zo is de slikproblematiek bij rolstoelgebruikers een 
thema dat in de aandacht staat en zijn verder slikproblemen als 
gevolg van hogere leeftijd, epilepsie en ook bij het Syndroom van 
Down bekend. De Trans doet wetenschappelijk onderzoek naar 
de vraag of een bestaande logopedische behandeling bij revali-
datie voor volwassenen op dit gebied ook kan worden toegepast 
bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking met 
slikproblematiek. 

umcGroningen	Thuis
umcGroningen Thuis is een co-productie tussen UMCG en Espria 
en richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van specialisti-
sche zorg thuis. Uitstroom van patiënten vanuit het UMCG naar 
huis wordt hiermee bevorderd en tegelijkertijd de reductie van 
het aantal ligdagen. Bekend is dat voor veel mensen het herstel-
proces veel voorspoediger verloopt als zij mogen revalideren in 

de eigen thuissituatie. Tevens is bekend dat de belasting van de 
overige gezinsleden vaak beduidend vermindert als de continue 
gang naar het ziekenhuis niet hoeft te worden gemaakt. In 2016 
zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van de implemen-
tatie van ‘de wijkverpleegkundige in de lead’, het indiceren door 
wijkverpleegkundigen en het implementeren van het classifica-
tiesysteem Omaha. Een succesvolle ontwikkeling is die in de in-
tensieve kindzorg, waar nog steeds sprake is van een groei in het 
aantal aanvragen naar de specialistische verpleging van ernstig 
zieke kinderen thuis. De komende jaren wordt ingezet op verdere 
betrokkenheid bij de transmurale zorgbrug, Hospital@home, CVA 
naar huis en de hoofd-hals patiëntenbegeleiding. 

In 2016 is wederom gebleken dat de beperkte omvang van 
umcGroningen Thuis haar kwetsbaar maakt, juist in een markt 
die heel gevoelig is voor overheidsbeleid. Daarom is er een onder-
zoek gestart naar de vraag of de huidige configuratie als kleine 
zelfstandige organisatie gehandhaafd moet blijven of dat nau-
were aansluiting bij één van de ‘moedermaatschappijen’ beter is.

Icare	Jeugdgezondheidszorg	
In 2016 is het besluit genomen om Icare Jeugdgezondheidszorg 
te verzelfstandigen als eigenstandige stichting binnen Espria. JGZ 
vormt nu een niet-juridische zelfstandige divisie van Icare, waar-
aan ze ook haar naam ontleent. Het positioneren als zelfstandige 
rechtspersoon sluit beter aan bij de wijze van financiering door 
en verantwoording aan gemeentes en bevordert zo meer trans-
parantie en doelmatigheid. Door het zelfstandige karakter moet 
jeugdgezondheidszorg gemakkelijker vanuit haar eigen specia-
lisme en cliënten kunnen doorontwikkelen en verbindingen met 
belangrijke relaties leggen.

In 2016 is opnieuw met veel enthousiasme en professionaliteit 
ingezet op een hoge kwaliteit van zorgverlening voor kinderen en 
ouders, samen met ketenpartners en gemeentes. Icare JGZ sluit 
aan bij het gemeentelijk jeugdbeleid en draagt met haar exper-
tise bij aan het verder ontwikkelen van de transformatie die ge-
maakt wordt in de lokale zorg voor jeugd en de verdere ontwikke-
ling van de integrale keten.

Maximale regie voor de ouders
Conform de visie streeft Icare JGZ met alle betrokken professi-
onals en vrijwilligers naar maximale regie bij de ouders. Ieder 
kind en iedere ouder heeft andere behoeften aan steun en zorg. 
In 2016 is, net als in 2015, geïnvesteerd in het versterken van de 
eigen kracht van ouders en het versterken van de ouders om die 
eigen kracht ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. De dienstver-
lening is hier in alle fasen op gericht, of het nu gaat om informa-
tievoorziening door middel van consulten of huisbezoeken of via 
groepsvoorlichting aan zwangeren. Einddoel is een betere kwali-
teit van zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. 
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Zorgcentrale	Noord

Herijking strategie
In 2016 heeft ZCN haar strategie herijkt. Het belangrijkste uit-
gangspunt is het verstevigen van de basisinfrastructuur met 
als ambitie het allerbeste klantcontactcentrum van Nederland 
te zijn. Flexibel en klantgericht. Uit in 2016 gehouden interviews 
met klanten is gebleken dat ZCN een betrouwbare partner is in 
bereikbaarheidsdiensten. ZCN heeft verpleegkundigen en verzor-
genden in dienst. Deze deskundige en betrouwbare bereikbaar-
heidsdienst is ook van essentieel belang voor de zorgorganisaties 
van Espria. Met deze specifiek opgeleide medewerkers helpt ZCN 
de zorgorganisaties om de toename aan ongeplande zorg in goe-
de banen te leiden. De marketingstrategie richt zich op omzetver-
groting bij huidige klanten, het acquireren van nieuwe partijen 
en een verdere kostenreductie. In 2016 verrichte ZCN diensten 
voor 31 organisaties. De omzet van ZCN wordt  voor 65% gege-
nereerd door zorgorganisaties binnen Espria. De overige omzet 
wordt buiten Espria gerealiseerd.  

Diversiteit klanten ZCN 2016 
De diversiteit aan klanten is in 2016 toegenomen. Naast de zor-
gorganisaties van Espria (VVT, cursusbureau, jeugdgezondheids-
zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg) bestaat de kring van or-
ganisaties waar ZCN diensten voor verricht uit VVT-organisaties 
buiten Espria, organisaties voor verpleeghuisartsen en ander 
(para)medisch personeel, leveranciers van medische hulpmidde-
len (zoals zuurstofvoorziening aan COPD patiënten), welzijnsor-
ganisaties en particulieren.

Productportfolio en branding
De hernieuwd geformuleerde strategie is vertaald naar priori-
teiten in het bestaande productportfolio. Er zijn in 2016 pilots 
gedraaid met nieuwe producten zoals medicatiecontrole. Deze 
producten zullen in 2017 breed in de markt gezet worden. Rond 
personenalarmering is vernieuwde technologie geïmplemen-
teerd. De omzet is in 2016 toegenomen, met name door de toene-
mende groei in personenalarmering. In 2016 heeft ZCN een nieu-
we huisstijl en website gekregen. Hiermee kan ZCN zich duidelijk 
in de markt presenteren. 

Nieuwe directeur en verhuizing
Na het vertrek van de voormalige directeur van ZCN is enige tijd 
sprake geweest van een interim directie. Inmiddels is de vacatu-
re van directeur weer ingevuld. In 2016 zijn de mogelijkheden tot 
nauwere samenwerking tussen de Ledenvereniging en ZCN on-
derzocht. ZCN en Espria Ledenvereniging zullen in de uitvoering 
van hun beider strategieën de verbinding zoeken. 

Enkele kengetallen ZCN 2016:
-  ZCN verwerkte ruim 1 miljoen inkomende telefoongesprekken 

en mails; 

-  Personenalarmeringen: 30.450 aansluitingen in de ouderenzorg, 
psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg; 

- Medicijncontrole: 48.000 controles per jaar; 
- Medido 250 aansluitingen. 

De vier meest gevraagde diensten van ZCN in 2016
- Bereikbaarheidsdiensten;
- Personenalarmering;
- Medicatiecontrole;
- Beantwoorden inhoudelijke vragen.

4.2.2	AANDACHTSGEBIEDEN

Mens	en	arbeid
De kanteling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in de 
zorg voor kwetsbare mensen naar meer eigen regie, autonomie 
en herstel stelt ook andere en hogere eisen aan medewerkers. 
Het gaat om het leren om los te laten en het in overleg treden 
met de cliënt over zijn wensen in plaats van overnemen van regie 
en het op de minuut nauwkeurig verrichten van handelingen. Dit 
is een uitdaging die vraagt om verdere ondersteuning bij de be-
roepsinhoudelijke attitude. Naast een veranderend vakmanschap 
vraagt dit ook om andere inrichting van besluitvormingsproces-
sen rondom het primaire proces. De afgelopen jaren zijn er onder 
de noemer van ‘shared governance’ belangrijke slagen gemaakt 
met betrekking tot deze verandering. Om deze ontwikkeling ver-
der te brengen is in 2016 het thema ‘Mens en arbeid’ tot één van 
de speerpunten van het beleid gemaakt. 

Talent
Espria vindt het van belang talent aan zich te binden en talenten 
ook aan elkaar te verbinden. Hierin ligt een belangrijke voorwaar-
de voor innovatie en continuïteit. Om talent duurzaam in de or-
ganisatie te behouden is het noodzakelijk daarin te investeren. 
De aandacht mag echter niet alleen uitgaan naar het werven van 
nieuw talent, maar ook naar zorg en aandacht voor bestaande 
medewerkers. Dat zijn de ambassadeurs, die de organisatie heb-
ben gebracht hebben tot waar ze nu staat.

Inhoudelijke uitwerking Mens en Arbeid
In 2016 is in een aantal studiedagen met de Centrale Onderne-
mingsraad een start gemaakt met de inhoudelijke uitwerking 
van de agenda voor het speerpunt Mens en arbeid in de komende 
jaren. In dat kader is Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch 
talentmanagement aan Nyenrode Universiteit, aangetrokken 
om dit proces verder te begeleiden. Voor de verdere coördinatie 
en ontwikkeling van dit onderwerp is een platform gevormd van 
personeelsadviseurs van alle groepsmaatschappijen. Juist bij dit 
onderwerp is het van groot belang maximaal te profiteren van de 
mogelijkheden die de schaal van het concern te bieden heeft. Het 
platform zal in 2017 verder gaan als één van de experttafels. 

Icare JGZ werkt in toenemende mate samen met vrijwilligers in 
de gemeentes om de regie bij ouders te versterken. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld in buddy-programma’s als Moeders Informeren 
Moeders (MIM) en Home Start. Deze programma’s helpen ouders 
om op een laagdrempelige manier aan de juiste informatie te ko-
men en dragen evidence-based bij aan preventie. Daarnaast zijn 
er lokale netwerken ontstaan die zorgen voor een vergroting van 
veerkracht bij de deelnemers van het netwerk en voor verdere 
verspreiding van kennis buiten het netwerk. 

Klanten betrekken bij verbeteren dienstverlening
Bij het continue verbeteren van de dienstverlening wordt gepro-
beerd klanten zo direct mogelijk te betrekken. Dit geldt voor spe-
cifieke functies, zoals het gebruik van ‘Mijn Kinddossier’, maar ook 
voor de generieke dienstverlening. In 2016 is de pilot lokaal me-
ten van de klanttevredenheid op een consultatiebureau met iPad 
uitgebreid naar meerdere teams. De evaluatie heeft aangetoond 
dat zowel klanten als medewerkers deze veel directere wijze van 
meten en oppakken van verbetersuggesties, zeer waarderen. Het 
voornemen is om in 2017 deze wijze van meten voor geheel Icare 
JGZ door te voeren.

(Zwangerschap)cursussen gestopt
Door een structurele teruglopende vraag naar (zwangerschap)
cursussen is besloten geheel te stoppen met het aanbieden van 
deze cursussen. Het bleek niet mogelijk deze diensten rendabel 
te kunnen leveren. Dit heeft tot de beëindiging geleid van het 
dienstverband van 20 docenten. De afname van de vraag komt 
deels door de digitalisering (veel informatie is beschikbaar via in-
ternet) en deels doordat er alternatieve aanbieders zijn gekomen. 

Ledenvereniging
De ledenraad van de Ledenvereniging heeft eind 2015 gevraagd 
waar de Ledenvereniging en de Espria zorgorganisaties elkaar 
vinden en wat hen bindt. In 2016 is de Ledenvereniging gestart 
met een strategietraject, parallel aan het strategietraject van Es-
pria. Espria Ledenvereniging onderzoekt nieuwe verbindingen, 
zoals met de Zorgcentrale Noord of in een pilot met de wijkver-
pleging in Zwolle. De wederzijdse intentie is de van oudsher be-
staande nauwe verbinding tussen de Ledenvereniging en de 
zorgbedrijven te koesteren en zelfs te intensiveren. Juist in een 
tijd dat voor kwetsbare mensen niet meer alle hulp en onder-
steuning vanzelfsprekend uit een solidariteitspakket komt is deze 
verbinding belangrijker dan ooit. 

Nieuwe directeur 
In 2016 is een nieuwe directeur aangetreden bij de Ledenvereni-
ging. Erik Wijnhof heeft per 1 september 2016 Jan Leunis de Beij 
opgevolgd. Hij combineert deze functie met de functie van direc-
teur van Zorgcentrale Noord (ZCN). 

Verhuizing
De Ledenvereniging is begin november 2016 verhuisd vanuit 
Meppel naar Beilen. Het feit dat de medewerkers van zowel ZCN 
als de Ledenvereniging in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest, 
maakt het mogelijk om gebruik te maken van elkaars faciliteiten 
en het vereenvoudigt de samenwerking. Na de verhuizing zijn 
de “callcenters” van ZCN en de Ledenvereniging ondergebracht 
in één ruimte. Aan de samenwerking wordt vorm en inhoud ge-
geven door drie teamleiders, waarvan er één in dienst is van de 
Ledenvereniging. De samenvoeging heeft ertoe geleid dat de Le-
denvereniging ook in de avonduren bereikbaar is. Daarbij nemen 
de vaste coaches bij de zorgcentrale vanaf medio 2017 ook de me-
dewerkers van de Ledenvereniging mee in hun opleiding en trai-
ningsschema.

Nieuwe website
In 2016 heeft een selectietraject plaatsgevonden voor een nieuw 
content management systeem (CMS) om onder andere de web-
site mee te kunnen bedienen. Door de inhoud uit het CMS te 
combineren met de aanwezige kennis over leden kan informatie 
op maat aan de gebruiker worden aangeboden. Dit komt de gids-
functie in de diverse regio’s van de Ledenvereniging ten goede. In 
de toekomst kan deze inhoud ook via andere kanalen, zoals socia-
le media gebruikt worden. Eind september is de nieuwe website 
van de Ledenvereniging (www.ledenvereniging.nl) live gegaan.

Klussendienst
De klussendienst zal per 1 januari 2017 niet meer in eigen beheer 
worden uitgevoerd. Er is afscheid genomen van 13 medewerkers. 
Financieel bleek het niet meer haalbaar de klussendienst nog als 
zelfstandige activiteit uit te voeren. De Ledenvereniging heeft als 
strategie gekozen dat deze diensten worden bemiddeld en niet 
langer zelf worden gerealiseerd. Er is een externe partij gevonden 
die de klussen voor leden, tegen hetzelfde tarief en servicevoor-
waarden, gaat uitvoeren.

Nieuwe producten en diensten
In 2015 zijn een aantal testen gedaan met onder meer een bood-
schappendienst en ledenhulp. Dit zijn particuliere diensten die 
ondersteuning bieden in de ‘informele’ sfeer zoals meegaan naar 
de apotheek, het zorgen voor een huisdier en het samen doen 
van administratie. Zowel de boodschappendienst als de particu-
liere ledenhulp zijn in 2016 omgezet in concrete diensten voor 
de leden. Ook is in het servicepakket een eHealth product toege-
voegd waarmee via een activiteitmeter persoonlijke vitaliteit kan 
worden gemeten. Verder is de bestaande cursus voor het gebruik 
van een tablet is doorontwikkeld. Deze cursus wordt nu aangebo-
den via het Evean Cursusbureau.
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Bewoners	
willen	graag	

zelf	bepalen	wat	
er	gegeten	

wordt

Soms zit ‘m dat in kleine dingen

Thuis bij Evean

Wie een goed beeld wil krijgen van het Evean van de toekomst, kan het beste 
kijken naar het vernieuwingsprogramma Thuis bij Evean dat al in zes intra-
murale locaties draait. Medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers en, niet 
in de laatste plaats, cliënten en hun naasten maken van hun huis weer een 
‘thuis’. Het programma slaat zo goed aan dat heel Evean volgens deze nieuwe 
manier van denken en doen gaat werken, zo heeft de directie besloten. Judith 
Flens, die aan de wieg van Thuis bij Evean in Guisveld stond, begeleidt de ver-
dere uitrol over heel de organisatie.

Judith: “Niet zo lang geleden zeiden we in onze huizen: ‘Kom onder onze vleu-
gels en wij regelen alles voor u – volgens onze planning, ons ritme en ons 
werkproces’. Daarbij kregen we niet altijd scherp waar de bewoner echt be-
hoefte aan heeft.” In 2014 kreeg locatie Guisveld alle ruimte om als eerste sa-
men met de cliëntenraad, bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewer-
kers vorm te geven aan een ‘nieuwe wereld’, waarin bewoners de regie over 
hun eigen leven terugkrijgen en kunnen behouden binnen de mogelijkheden. 

UIT	DE	COMFORTZONE
Stap voor stap gaat heel Evean – intramuraal, extramuraal, directie, manage-
mentteam en ondersteunende afdelingen – over op het gedachtegoed van 
Thuis bij Evean. De projectleider benadrukt: “We moeten vooral niet denken 
dat we het de afgelopen jaren fout hebben gedaan. We zijn nu eenmaal zo 
opgeleid. De regels waar we naar dienen te handelen werken vaak als een be-
knellend harnas. Daarbij hebben we ook zelf allerlei regels bedacht. Dat heeft 
ons afgeleid van wat de bewoners aan ons vragen.”

We gaan van het bepalen van hoe het leven van de cliënten eruit ziet, naar 
het faciliteren van een goed leven. Dit heeft gevolgen voor ons gedrag als me-
dewerkers. We moeten veel meer coachend en faciliterend zijn, dan dicterend 
en bepalend. Soms zit ‘m dat in kleine dingen. Spreek je je bewoners altijd 
aan met meneer of mevrouw of vráág je hoe iemand aangesproken wil wor-
den? Bewoners willen eten op een zelfgekozen moment, graag zelf bepalen 
wat er gegeten wordt, waar en met wie aan tafel. De sfeer is een belangrij-
ke factor tijdens de maaltijd. Medewerkers met een gastvrije houding zorgen 
voor een mooi gedekte tafel en dragen bij aan een goede sfeer.
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In het verlengde van deze ontwikkeling zijn ook de gesprekken 
met de vakbonden geïntensiveerd. Espria streeft naar een breed 
flankerend beleid waarin de mogelijkheden die het concern in 
de volle breedte biedt voor onderwerpen als mobiliteit, scholing 
en ontwikkeling maximaal worden benut. Om hieraan invulling 
te geven worden met vakbonden de mogelijkheden verkend voor 
een toekomstig ‘raam-sociaal plan’. Daarin dient het beleid met 
betrekking tot het voortdurend scherp houden van medewerkers 
centraal te staan en dient voorts te zijn beschreven hoe te hande-
len als door omstandigheden moet worden gesaneerd. 

Kwaliteit	en	veiligheid
Espria is in 2016 opgeschrikt door de plaatsing van een aantal 
verpleeg-/verzorgingshuizen van zowel Evean als van Icare op de 
‘zwarte lijst’. Dit was totaal onverwacht. De zwarte lijst betrof een 
lijst van 150 verpleeginstellingen, waar door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg in de afgelopen jaren toezichtbezoeken waren 
geweest en waar, naar aanleiding van de bezoeken, verbeterad-
viezen waren gegeven. In de veronderstelling dat de methode als 
doel heeft de kwaliteit van de zorgverlening naar een steeds ho-
ger plan te brengen verraste deze manier van publiceren de orga-
nisatie volledig en leidde tot veel frustratie bij medewerkers. Met 
het publiceren van deze zogenaamde ‘zwarte lijst’ werd nationaal 
de suggestie gewekt dat het zou gaan om onveilige huizen met 
een zorgelijk kwaliteitsniveau, terwijl dit uit de rapportages van 
de eerdere bezoeken niet naar voren kwam. Op allerlei manieren 
heeft Espria getracht deze onjuiste framing ongedaan te maken 
en de twijfel bij cliënten weg te nemen en het vertrouwen te be-
houden. Ondanks de frustratie zijn de betrokken locaties onver-
minderd doorgegaan met het doorvoeren van de eerdere verbe-
teradviezen. De Inspectie heeft inmiddels alle bezoeken positief 
afgesloten. 

Kwaliteitsbeleid en kwaliteitssystemen
De groepsmaatschappijen binnen Espria toetsen hun kwaliteits-
systemen periodiek op de landelijk geldende HKZ- en ISO-nor-
men. In 2016 hebben alle groepsmaatschappijen, waar dit rele-
vant was, hun geldende certificering geprolongeerd of vernieuwd. 

Kwaliteitsmonitor
De resultaten van het kwaliteitsbeleid binnen Espria worden sa-
mengebracht in de kwaliteitsmonitor. In aanvulling op de kwali-
teitsmonitor wordt sinds 2015 gewerkt met een systeem van ri-
sicomonitoring per kleinste organisatorische eenheid. Ieder team 
(in de wijk of op een locatie) maakt periodiek een top 5 van de be-
langrijkste risico’s binnen de eigen eenheid. Vervolgens worden 
op deze risico’s verbeteracties geïnitieerd. Dit systeem herhaalt 
zich cyclisch. De monitor ziet verschillende aspecten zoals fysieke 
veiligheid, medicatieveiligheid, zorgvuldige dossiervoering, vrij-
heidsbeperkende maatregelen en deskundigheid van medewer-
kers. 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 
werking getreden. Het doel van de Wkkgz is een betere en snelle 
aanpak van klachten mogelijk te maken. Op geleide van de wet 
hebben alle groepsmaatschappijen onafhankelijke klachtenfunc-
tionarissen aangesteld die ondersteunen en bemiddelen bij de 
behandeling van uiteenlopende klachten. Indien dit niet tot een 
oplossing leidt, kan een cliënt zijn klacht voorleggen aan een on-
afhankelijke geschillencommissie die vervolgens een bindende 
uitspraak doet. Alle groepsmaatschappijen van Espria zijn aan-
gesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Espria heeft ervoor ge-
kozen om daarnaast ook de mogelijkheid te bieden aan cliënten 
om een klacht voor te leggen aan een lokale klachtencommissie 
die zwaarwegend advies uitbrengt op behandelde klachten. Als 
via dit aanbod niet tot een passende oplossing wordt gekomen 
kunnen cliënten alsnog hun klacht voorleggen aan de Geschillen-
commissie. In 2016 zijn ook de afspraken met betrekking tot het 
toetsen van integriteit, voorafgaand aan aanstelling, geactuali-
seerd. Afspraken voor het opvragen van een Verklaring Omtrent 
het Gedrag en referenties bij de voormalige werkgever zijn in dat 
kader verder aangescherpt. 

Klokkenluidersregeling
In 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking ge-
treden. Deze wet regelt de mogelijkheden voor en bescherming 
van medewerkers die een misstand willen melden. De bestaan-
de regeling voor het melden van vermoedens van misstanden 
en grensoverschrijdend gedrag zijn in 2016 tussen groepsmaat-
schappijen geharmoniseerd en aangepast aan de nieuwe wet. In 
aanvulling hierop zijn afspraken gemaakt die er voor moeten zor-
gen dat de bekendheid van de regeling bij medewerkers steeds 
geborgd is. Bij elke groepsmaatschappij is verder een vertrou-
wenspersoon werkzaam die medewerkers kan ondersteunen bij 
dilemma’s. 

Eerste geneeskundigen
Naar analogie van de functie van geneesheer-directeur in de GGZ 
is in alle groepsmaatschappijen van Espria de functie eerste ge-
neeskundige van kracht geworden. De eerste geneeskundige is 
verantwoordelijk voor het interne toezicht op medisch beleid. 
Daarnaast is de eerste geneeskundige verantwoordelijk voor het 
beleid inzake onvrijwillige opname en behandeling (wet BOPZ). 
In 2016 is in alle groepsmaatschappijen de functie ingevuld. Alle 
eerste geneeskundigen en de geneesheer-directeur treffen elkaar 
en de Raad van Bestuur periodiek voor collegiale intervisie, des-
kundigheidsbevordering en advisering over het medisch beleid. 
De eerste geneeskundigen hebben een escalatieplicht naar de 
Raad van Bestuur indien de gang van zaken binnen de groeps-
maatschappij daar aanleiding toe geeft. 

Platform kwaliteit en veiligheid
In 2016 is het platform kwaliteit en veiligheid gestart. In dit plat-

form ontmoeten vertegenwoordigers van de kwaliteitsstaf van 
de verschillende groepsmaatschappijen elkaar voor intervisie en 
nadere afstemming over het integrale kwaliteitsbeleid. Er is afge-
stemd op de werking van kwaliteitssystemen en ontwikkelingen 
in de sector. Binnen het platform vindt wederzijds uitwisseling 
plaats van werkwijzen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 
Dit leidt tot adviezen aan directies en Raad van Bestuur. In 2017 
zal het platform verder gaan als één van de experttafels in de 
nieuwe organisatiestructuur. 

Verpleegkundige Adviesraad
Binnen Espria functioneert sinds enkele jaren een Verpleegkun-
dige Adviesraad (VAR) met vertegenwoordiging vanuit verpleeg-
kundigen vanuit alle groepsmaatschappijen. De ontmoeting tus-
sen deze professionals vanuit de verschillende domeinen van de 
verpleegkunde levert een beroepsinhoudelijke verdieping op met 
waardevolle adviezen richting directies en Raad van Bestuur. 

In 2016 heeft de VAR zich gericht op de uitwerking van ‘Shared 
Governance’ en de betekenis hiervan voor de organisatie van de 
zorgverlening aan cliënten. Het vanuit multidisciplinair en ge-
deeld perspectief sturen van het zorgproces rondom cliënten 
stelt andere eisen aan de beroepsuitoefening. Aandacht voor sa-
menwerken en betekenis geven aan Shared Governance is opge-
pakt in een gezamenlijke training met alle leden van de VAR. 

Voor het goed functioneren van de VAR, maar meer nog voor de 
verdere ontwikkeling van de verpleegkundige professionaliteit, is 
het participeren in netwerken intern en extern van belang. De le-
den van de VAR dragen zorg voor de verbinding tussen de VAR als 
platform op concernniveau en de verpleegkundigen binnen de 
groepsmaatschappijen. 

In 2016 heeft de VAR zich in het bijzonder bezig gehouden met 
de verdere uitwerking van de focus op welbevinden, ook in de 
zorgplannen en aansluitend de dossiervoering. Daarnaast heeft 
de implementatie van het classificatiesysteem Omaha veel aan-
dacht gehad. Verder heeft de VAR betrokkenheid gehad bij diverse 
projecten, waaronder Waardigheid & Trots en de ontwikkelingen 
op het gebied van (preventie van) datalekken. 

Wijkverpleging
In de afgelopen jaren is het belang van wijkverpleging en de rol 
van de wijkverpleegkundige daarin weer erkend. De rol van de 
wijkverpleegkundige in de eerste lijn en het belang om samen 
met de huisarts en eventueel het sociale wijkteam zorg te dra-
gen voor een sterke steunstructuur op buurtniveau wordt weer 
omarmd. De wijkverpleegkundige opereert in het hele spectrum 
van preventieve activiteiten en vroegsignalering tot hoog speci-
alistische verpleging. In het bijzonder is de wijkverpleegkundige 
regisseur van het hele verpleegkundig proces. In dat kader is het 
van belang dat de wijkverpleegkundige vanuit een eigen pro-

fessioneel repertoire diagnostiek en interventies kan verrichten. 
Omdat in voorgaande jaren de standaarden en richtlijnen van 
het (wijk-)verpleegkundig beroep onvoldoende waren ontwikkeld 
wordt versneld ingezet op de realisatie daarvan. Hiertoe is onder 
andere het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) 
opgericht waar Espria mede oprichter van is. Espria ziet V&VN als 
de koepel en ‘eigenaar’ van het gehele verpleegkundig beroepsdo-
mein en NWG als een belangrijke ondersteuning om de noodza-
kelijke ontwikkeling tijdig te realiseren. 

Kwaliteitsstatuut
GGZ Drenthe heeft in 2016 een eigen kwaliteitsstatuut vastge-
steld. Vanaf 1 januari 2017 dienen alle GGZ-organisaties over een 
dergelijk statuut te beschikken. Het biedt patiënten, hun naasten 
en medewerkers inzicht in de behandeling, welke zorgverleners 
bij GGZ Drenthe een rol spelen bij de behandeling en hoe onder-
ling de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn be-
legd. De rol van de naastbetrokkenen wordt in het kwaliteitssta-
tuut benadrukt. De inzet is dat de patiënt zo veel mogelijk samen 
met zijn naasten kan werken aan herstel van kwaliteit van leven. 

Ondersteunende	diensten

Shared Service Center (SSC)
Het Shared Service Center (SSC) Espria verleent aan de bedrijfson-
derdelen van Espria ondersteunende diensten op het gebied van 
automatisering, informatisering, financiële administratie, per-
soneel- en salarisadministratie en inkoop. Tussen de bedrijfson-
derdelen en het SSC wordt vraag en aanbod gedefinieerd en ge-
bundeld om ondersteunende diensten effectiever te gebruiken 
en overhead en kosten te reduceren. Een belangrijk uitgangspunt 
hierbij is dat efficiënt wordt om gegaan met indirecte kosten 
waardoor een maximale ruimte blijft voor de directe zorgverle-
ning. 

Doelstellingen SSC Espria
Om de diensten tegen de laagst mogelijke kosten en met een 
goede kwaliteit te kunnen leveren is voortdurende inzet op stan-
daardisatie en optimalisatie van processen, procedures en syste-
men een middel. In 2016 zijn in dat kader grote slagen gemaakt 
en tegelijkertijd belangrijke stappen gezet op weg naar verder-
gaande self-service voor personeelsdiensten. 

Bijzondere aandacht was er voor de volgende onderwerpen: 

SSC Expeditie
In 2016 is door middel van het project SSC Expeditie ingezet op 
het klantgerichter werken en het stimuleren van nauwe samen-
werking tussen de verschillende afdelingen van het SSC. Er is een 
start gemaakt met het houden van “klantarena’s” met als doel de 
vraag en behoefte van de klant steeds beter te leren kennen. 
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Verhuizing naar Beilen
In 2016 is een forse kostenverlaging gerealiseerd door de verhui-
zing van het voormalige pand in Meppel naar nieuwe huisves-
ting in Beilen. De operatie, die vooral een enorme uitdaging be-
tekende voor het ononderbroken doorlopen van de ICT-services, is 
zeer succesvol verlopen. 

Managementrapportages
Voorafgaand aan elk jaar wordt met alle bedrijfsonderdelen een 
Service Level Agreement afgesloten met hierin voor het komen-
de jaar vastgelegd welke diensten en bijbehorende volumes er 
worden afgenomen. Op basis van het kostprijsmodel zijn in 2016 
verbeterde rapportages ontwikkeld, die inzicht geven in de kosten 
van de dienstverlening, de afgenomen volumes en afwijkingen 
hierin. Zo kunnen de bedrijfsonderdelen en het SSC sneller sturen 
op de gewenste resultaten. 

Informatievoorziening
In 2016 is een belangrijk project gestart op het gebied van in-
formatiemanagement met daarbinnen bijzondere aandacht 
voor de beveiliging van gevoelige gegevens. In het project wordt 
meerjarig gestreefd naar een verdere groei in volwassenheid van 
de totale informatievoorziening. De inzet van het project is een 
betere aansluiting van ICT-producten en diensten op de primaire 
processen met waarborgen voor kostenbeheersing, veiligheid en 
continuïteit. 

Vastgoed
In 2016 is een start gemaakt met het in kaart brengen van het 
vastgoed van Espria als geheel en het bundelen van kennis, kun-
de en ervaring op het gebied van vastgoed. Uitgangspunt van 
het vastgoedbeleid van Espria is het maximaal benutten van 
schaalvoordelen, onder andere door nauwere samenwerking en 
het verkennen van substitutiemogelijkheden tussen de groeps-
maatschappijen. In een hiertoe geïnstalleerde commissie zijn af-
gelopen jaar op dit gebied een aantal projecten besproken, zoals 
onder andere de herontwikkeling van Veenkade in Veendam en 
Westerwatering in Zaandam. Verder zijn de nieuwbouwplannen 
besproken voor Altingerhof in Beilen en de Nieuwe Havens in Rol-
de. Als belangrijke stap op weg naar een integrale benadering is 
bij alle groepsmaatschappijen een portefeuilleanalyse door een 
expertbureau gemaakt. De hierbij verkregen inzichten zijn be-
langrijke bouwstenen voor het strategische vastgoedbeleid. De 
commissie zal in 2017 verder gaan als één van de experttafels. 

Facilitair
De voorgenomen realisatie van de regieorganisatie voor Facilitair 
in Oost heeft in 2016 nog niet plaatsgevonden. Met de regieorga-
nisatie wordt beoogd om de samenwerking gericht op kosten-
beheersing en optimale klantbediening te optimaliseren. Naar 
verwachting zal implementatie van de regieorganisatie nu in 
2017 plaatsvinden. Momenteel vindt er al intensieve samenwer-

king plaats op een aantal facilitaire gebieden, te weten groen-
voorziening, maaltijddienstverlening, techniek & onderhoud en 
schoonmaak & linnen. Na definitieve realisatie van de regieorga-
nisatie in Oost ligt het in de bedoeling in 2017 ook de verbinding 
te maken tussen Facilitair Oost en Facilitair West. Inzet is dan 
verdere realisatie van schaalvoordelen door volumes te bunde-
len, MVO-ontwikkeling en verdere kwaliteitsontwikkeling door 
het delen van successen. De samenwerking tussen Oost en West 
krijgt in 2017 een extra dimensie door de oprichting van een ex-
perttafel Facilitair. 

Verkooptafel
Op het gebied van de zorgverkoop is concernbreed de samen-
werking het afgelopen jaar verder geïntensiveerd. Op maande-
lijkse basis wordt gesproken over zowel de inhoud als de onder-
handelingen met betrekking tot de inkoop van zorg en worden 
de kaders van de verschillende zorgverzekeraars, zorgkantoren 
en gemeentes tegen het licht gehouden. De inkoopvoorwaarden 
worden verder gezamenlijk getoetst en de zorgverkopers van de 
bedrijven delen hun ervaringen. Steeds meer wordt gebruik ge-
maakt van de input uit het kostprijstraject dat belangrijke in-
zichten oplevert in daadwerkelijke kosten van de verschillende 
dienstverleningsproducten. Op haar beurt leidt dit inzicht tot 
scherpe uitgangspunten bij de onderhandeling over tarieven.

Espria	Academy
Eind 2016 is een einde gekomen aan de jarenlange samenwer-
king tussen Joris Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde, en 
Espria. Slaets was verbonden aan Espria als wetenschappelijk 
adviseur. Het is absoluut zijn verdienste dat de zorg aan ouderen 
meer vanuit het perspectief van welbevinden en minder vanuit 
ziekte en gebrek wordt benaderd. Dat geldt zowel binnen als bui-
ten Espria. Espria is hem zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bij-
drage aan de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen 
in de afgelopen jaren. 

Een aantal trajecten van de Espria Academy is dit jaar afgerond 
of bevindt zich in de afrondende fase. Het betreft onder andere 
het onderzoek naar het Odensehuis en het project Thuis wonen. 
Een aantal van de veelbelovende projecten wordt hieronder be-
noemd. 

App Leefplezier
Met de oplevering van de app Leefplezier wordt een meerjarig 
project, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, 
afgerond met als inzet ondersteuning van ouderen bij het zelf-
management gericht op welbevinden. In 2017 komt de app voor 
breder gebruik beschikbaar. 

Odensehuis
In het Odensehuis wordt dagopvang geboden aan thuiswonen-
de ouderen met uiteenlopende problematiek, die er bewust voor 

kiezen geen gebruik te maken van een zwaar zorgaanbod. In het 
Odensehuis in Groningen wordt de ondersteuning aan de deel-
nemende ouderen grotendeels geboden door medewerkers uit 
de doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. In het onderzoek 
wordt gekeken wat het effect is van de Odense-aanpak vergele-
ken met de reguliere zorg. Begin 2017 zal de eindrapportage wor-
den opgeleverd. 

Voorkomen ongewenste ziekenhuisopnames
Met de Ommelander Ziekenhuisgroep, Treant en Zorggroep Me-
ander vindt onderzoek plaats op welke manier ongewenste zie-
kenhuisopnames verder voorkomen kunnen worden. Hierbij 
wordt specifiek gekeken naar de organisatie van de zorgketen in 
de avond-, nacht- en weekenduren. Het onderzoek levert een aan-
tal verbeterpunten op voor deze keten en wordt ook uitgewerkt 
voor het gebied waarin Icare met de Treant ziekenhuizen in Em-
men en Hoogeveen samenwerkt. 

Thuis wonen
Samen met Medux en Focuscura heeft Evean een onderzoek ge-
daan naar de vraag hoe het thuis wonen van ouderen zo lang 
en plezierig mogelijk kan plaatsvinden. In dit project is met een 
groep ouderen, die gegeven hun problematiek een zware zorg-
vraag hebben, geprobeerd de bestaande thuissituatie zo lang 
en zo aangenaam mogelijk te continueren. Bevindingen van het 
project zijn van dien aard dat reeds wordt gekeken of voor meer 
ouderen deze vorm van intensieve zorg thuis een alternatief voor 
verpleeghuiszorg kan bieden. 

Leren en ontwikkelen
Naast haar onderzoeksactiviteiten is de Academy ook nauw be-
trokken bij een aantal projecten dat zich richt op leren en ontwik-
kelen. In 2016 is onder andere het cultuurprogramma SSC Expedi-
tie in dat kader gefaciliteerd. Inzet is de klantgerichtheid van en 
de samenwerking binnen het SSC verder te vergroten.

Voor talentvolle medewerkers organiseerde de Academy mede 
het Espria Talent Ontwikkelprogramma (TOP). De inzet van dit 
programma is talentvolle medewerkers te ondersteunen in hun 
ontwikkeling en de bijdrage van talent aan de organisatieont-
wikkeling te bevorderen. Voor nogal wat TOP-deelnemers bleek 
het programma ook een belangrijke opmaat naar het vinden 
van nieuwe uitdagingen buiten Espria. Hoewel dit op zich posi-
tief wordt gewaardeerd roept dit wel de vraag op of de opbrengst 
voor de organisatie daarmee voldoende is. 

Er bestaat veel animo voor het programma ‘Lean in de zorg’. In dit 
programma leren medewerkers de beginselen van de lean-me-
thodiek toe te passen binnen eigen werksituaties. 

Toekomst Academy
Met de afronding van het traject strategische herijking dient zich 

ook de vraag aan wat de betekenis en positie van de Academy in 
de komende jaren moet zijn. Door de introductie van experttafels 
zullen mogelijk vragen die voorheen aan de Academy werden 
geadresseerd eerder aan de tafels worden behandeld. Tegelijker-
tijd blijft voor Espria het nut en de noodzaak van onderzoek en 
innovatie evident. Uitgesproken is wel dat toekomstig onderzoek 
steeds op zijn praktijkondersteunende waarde dient te worden 
beoordeeld. Zuiver wetenschappelijk onderzoek acht Espria de 
taak van universiteiten. Met deze uitgangspunten zullen in 2017 
nader keuzes worden gemaakt met betrekking tot de meerjaren-
ontwikkeling van de Academy.

Risicomanagement

Risicomanagement nu onderdeel van integrale rapportering 
In de loop van 2016 zijn de groepsmaatschappijen overgegaan 
naar een integrale managementrapportage. Naast de financiële 
rapportage waren er in het verleden afzonderlijke rapportages 
over risicomanagement, kwaliteit en HR. Er is duidelijk behoef-
te aan het presenteren van een totaalbeeld per organisatie in 
één document. De Raad van Bestuur en directies willen dat het 
risicobeeld per bedrijfsonderdeel ook een belangrijke plek in de 
managementrapportage heeft. Viermaandelijks wordt deze rap-
portage inclusief het daarin opgenomen risicobeeld inhoudelijk 
besproken tussen de Raad van Bestuur en  de directies. In 2017 
wordt deze systematiek verder doorontwikkeld. 

Het risicobeeld per groepsmaatschappij bevat naast de al be-
staande risicomonitor, ook de rapportage over de uitgevoerde 
stresstesten. Deze stresstesten zijn het resultaat van besprekin-
gen die begin 2016  bij iedere groepsmaatschappij zijn gehouden. 
Met de directies van de groepsmaatschappijen is een afzonderlij-
ke sessie belegd, waar opnieuw gekeken is naar het integrale risi-
cobeeld. Waar nodig is de kwalificatie van een risico (en hoe het 
risico beheerst wordt) aangescherpt. In een aantal gevallen heeft 
dit tot aanpassing van het risicobeeld geleid en zijn aanvullende 
acties en maatregelen genomen. De uitdaging ligt er nu in om 
het werken met risicoanalyses en integrale rapportage ook lager 
in de organisatie plaats te laten vinden. 

Risicogebieden
Concernbreed worden de volgende tien risicogebieden het meest 
gesignaleerd:
-  Veranderende zorgvraag (veelal een verschuiving naar zwaarde-

re zorg) met als gevolg de noodzaak voor een andere samenstel-
ling en omvang personeelsbestand; 

-  Aangescherpt kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Er is sprake van 
een toename van de vraag naar monitoring op vele aspecten, 
zoals brandveiligheid, medicatiebeleid, vrijheidsbeperking en 
dossiervoering;

-  Extramuralisering en scheiden van wonen en zorg. Er is sprake 
van een trend naar langer thuis wonen en een afbouw van de 
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Het is eigenlijk niet veel meer dan een theedoos 
met losse plaatjes, pictogrammen en woorden. 

Leefplezier wordt door iedereen anders ervaren. Sommigen putten ple-
zier uit sporten en bewegen, of het hebben van fijn werk. Anderen zijn 
reislustig, houden van verrassingen of genieten van lekker eten. Als we 
het vergroten van het leefplezier van cliënten tot begeleidende factor 
maken, moeten we dus goed weten wat hij of zij zelf erg belangrijk 
vindt in het leven. Het systeem ‘Vraagpatronen. In gesprek over leefple-
zier”, is daarbij een verbluffend effectief middel.

Het is eigenlijk niet veel meer dan een theedoos met losse plaatjes, 
pictogrammen en woorden. Daarnaast een stapel ‘speelborden’ die 
verschillende onderwerpen ontsluiten. Bijvoorbeeld ‘Gezondheid’, ‘Ge-
voel’, ‘Zelf kiezen’, of ‘Rechten en belangen’. Door het gesprek met de cli-
ent juist te sturen en heldere vragen te stellen, kan deze aan de hand 

van de genoemde kaartjes aangeven wat voor hem of haar belangrijk 
is binnen al die verschillende krachtenvelden. En omdat de kaartjes zo-
wel pictogrammen, als woorden en afbeeldingen gebruikt, kunnen ze 
op bijna elk ontwikkelingsniveau worden ingezet. Zo helpt de methode 
Vraagpatronen de cliënt nauwkeuriger aan te geven wat hij of zij zelf 
belangrijk vindt in het leven en helpt het De Trans om in de begeleiding 
van de cliënt nog beter maatwerk te leveren.

In 2016 is de methode in vier woningen uitgebreid getest en geëvalu-
eerd voor de doelgroepen kind en jeugd, LVB, regulier en EMB. Uit het 
onderzoeksrapport blijkt dat betrokken medewerkers erg enthousiast 
zijn over Vraagpatronen als middel om de cliënt centraal te stellen. Het 
is de bedoeling dat Vraagpatronen in 2017 een vast onderdeel wordt 
van de dagelijkse ondersteuning van cliënten in de langdurige zorg bij 
De Trans.
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lichte zorg. Het risico van leegstand op locaties neemt verder 
toe. Vraagstukken met betrekking tot aanpassing van locaties 
aan veranderende doelgroepen komen op tafel. Daarnaast 
wordt de verdere uitwerking van zorg in de wijk en samenwer-
king met lokale partijen steeds belangrijker;

-  Diversificatie van eisen vanuit de contractering, mede als gevolg 
van een toename van contractpartijen en voorwaarden in 
contracten; 

-  Leveren van passende zorg en het beperken van zorguren 
per cliënt: over de gehele linie wordt bij de zorginkoop sterk 
gestuurd op doelmatigheid in de zorginzet. Noodzakelijke zorg 
vormt een belangrijk criterium voor rechtmatigheid;

-  Verdere afbouw van boventallige medewerkers door terugloop 
in zorginzet. Kortingen op tarieven en volumes hebben veelal 
directe consequenties voor de omvang en samenstelling van het 
personeelsbestand. In meerdere bedrijfsonderdelen lopen nog 
reorganisaties;

-  Beheersing van overige HR-dossiers zoals ziekteverzuim, ei-
gen-risicodragerschap WGA en scholing;

-  Het risico van te weinig investering in innovatie en daarmee 
onvoldoende toegevoegde waarde;

-  Steeds hogere eisen aan informatiebeveiligingsbeleid: continue 
en betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking en in-
formatievoorziening is een topprioriteit geworden. Cliënten en 
hun familie moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie 
die nodig is voor hun zorg van goede kwaliteit is: betrouwbaar, 
actueel, veilig en alleen toegankelijk voor degenen die bij de 
zorg zijn betrokken;

-  Het risico dat het ondersteuningsapparaat niet of te weinig in 
staat is mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorg.

Specifieke aandacht voor risicobeheersing  
productieverantwoording
De groepsmaatschappijen van Espria worden gefinancierd van-
uit de Wlz, Zvw, Wmo en Justitie. Het is van groot belang dat de 
geleverde productie rechtmatig is, dat wil zeggen dat de zorg 
geleverd is op grond van terechte aanspraken. De groepsmaat-
schappijen moeten hierbij de beleidsregels van de NZa naleven 
en de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de ge-
meentes. Alle zorgonderdelen hebben afzonderlijke interne con-
trolefunctionarissen aangesteld. Deze functionarissen voeren 
de interne controles uit op basis van vooraf opgestelde controle-
plannen. De basis voor het interne controleplan wordt gevormd 
door een risicoanalyse per financieringsstroom. In 2016 is beslo-
ten tot aanstelling van een internal auditor voor geheel Espria. 
Deze interne auditor voert, voorafgaand aan de controle door 
de externe accountant, een uitgebreide review uit op de uitge-
voerde interne controlewerkzaamheden. In 2017 zal de opzet en 
werkwijze voor interne controle verder worden doorontwikkeld 
aan de hand van het ‘three lines of defence’ model. In dit model 
vindt de controle plaats op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau.

Espria heeft vanwege de diverse financieringsstromen te maken 
met een grote hoeveelheid contracten en hieruit voortvloeiende 
contracteisen. De diverse belanghebbenden (NZa, zorgverzeke-
raars, zorgkantoren, Justitie, gemeentes) stellen daarbij allemaal 
hun eigen eisen die vaak ook weer van elkaar verschillen ten 
aanzien van de toetsing op rechtmatigheid. Als gevolg hiervan is 
compliance een zeer relevant onderwerp geworden. In 2016 von-
den meerdere materiële controles plaats. Uit deze controles komt 
naar voren dat door financiers niet alleen naar rechtmatigheid 
maar zeker ook naar doelmatigheid van zorg wordt gekeken. 

Om in te spelen op bovengenoemde ontwikkelingen zijn in 2016 
de AO/IC-functionarissen verder getraind. Samen met de externe 
accountant zijn twee workshops georganiseerd om verdere ken-
nisopbouw te realiseren over risicogerichte aanpak en vertaling 
van auditbevindingen naar aanvullende maatregelen en eind-
conclusies. Dit heeft geleid tot een zichtbare kwaliteitsverbete-
ring in de uitvoering van de controlewerkzaamheden. Aantoon-
baar doelmatiger zorginzet vormt een belangrijk onderscheidend 
criterium in de zorginkoop. 

Financieel	beleid

Genormaliseerd resultaat licht positief
Het voorlopig jaarresultaat is uitgekomen op een verlies van  
€ 11,5 miljoen. Het resultaat is in negatieve zin beïnvloed door 
twee belangrijke incidentele effecten: 
-  een eenmalige last voor de ORT-nabetaling over verlofdagen in 

de afgelopen vijf jaar. Per saldo is het resultaatseffect hiervan  
€ 16,5 miljoen;

-  een frictielast van € 4,3 miljoen voor met name afvloeiing van 
boventallige medewerkers op basis van lopende reorganisaties. 

Als het gerapporteerd resultaat gecorrigeerd wordt voor alle in-
cidentele baten en lasten is voor Espria in totaal een genormali-
seerd resultaat gerealiseerd van € 6,4 miljoen. De begroting 2016 
ging uit van € 4,4 miljoen positief begroot. Hiermee ontstaat een 
begrotingsresultaat van € 2 miljoen positief. Het genormaliseerd 
resultaat ligt daarmee bijna op hetzelfde niveau als in 2015.

Resultaatontwikkeling VVT wisselend
De resultaatontwikkeling van de VVT-groepsmaatschappijen (Ica-
re, Evean, Zorggroep Meander en UMCG Thuis) laat een wisselend 
beeld zien. Opvallend zichtbaar is dat de zorgonderdelen die al 
vroeger met reorganisatietrajecten zijn gestart vanwege de tran-
sities in de zorg, nu beter presteren. 

GGZ Drenthe heeft een belangrijke resultaatsverbetering laten 
zien. In tegenstelling tot de forse negatieve resultaten in 2014 en 
2015 wordt in 2016 het jaar afgesloten met een positief resultaat 
van € 3,6 miljoen. Deze resultaatverbetering komt voort uit het 
herstelplan dat wordt uitgevoerd, waarbij er sprake is van een 

forse afbouw van de personele formatie en het overall verbeteren 
van de bedrijfsvoering. 

De Trans heeft de hogere productieafspraken en de volledige toe-
kenning van een tariefsopslag nog niet volledig weten te vertalen 
naar een beter resultaat. Er is met name door het jaar heen nog 
sprake geweest van te hoge personele inzet. 

Overproductie 
Ondanks dat in het tweede halfjaar een deel van de overproductie 
werd gecompenseerd door alsnog verkregen hogere productieaf-
spraken blijft een deel van de extra geleverde zorg niet betaald. In 
totaal is in het resultaat 2016 een bedrag van circa € 3,2 miljoen 
(2015: € 3,5 miljoen) aan voorzieningen op overproductie verant-
woord. De overproductie heeft voor circa 2/3 betrekking op GGZ 
Drenthe en voor 1/3 betrekking op de VVT-bedrijfsonderdelen. 

Sturing op personele inzet blijft belangrijk
De sturing op de personele inzet blijft een belangrijk aandachts-
punt binnen de organisaties. Op geconsolideerd niveau is de ver-
houding personeelskosten/totale opbrengsten niet uitgekomen 
zoals begroot. Belangrijke oorzaken vormen het hoge verzuim in 
de eerste helft van het jaar, de nog achterblijvende productiviteit 
en de extra inzet van (duurder) personeel niet in loondienst. 

In 2016 is opnieuw veel aandacht gegeven aan de sturing op het 
ziekteverzuim. Gemiddeld was het ziekteverzuim in 2016 lager 
dan in 2015. Op basis van de sectorale verzuimgegevens blijkt dat 
vanaf maart 2016 de groepsmaatschappijen op het niveau van de 
sector of iets beter presteerden. 

Ontwikkeling in ratio’s
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste ratio’s voor de 
boekjaren 2016 en 2015 vermeld:

2016 2015

Rentabiliteit (resultaat / totale 
opbrengsten)

-/- 1,6% -/- 1,3%

Budgetratio (eigen vermogen / totale 
opbrengsten

23,1% 24,2%

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / 
totale vermogen)

32,0% 33,5%

Liquiditeitsratio (vlottende activa / 
kortlopende schulden)

1,4 1,5

Interest coverage ratio (bedrijfsresultaat / 
netto-rentelast)

-0,7 -0,3

Ontwikkeling in liquiditeit
De omvang van het liquiditeitssaldo is over het jaar bezien con-
stant gebleven en bedraagt circa € 141 miljoen. Bij geen van de be-
drijfsonderdelen is sprake van liquiditeitskrapte. 

4.3	RELATIES	MET	BELANGHEBBENDEN

Centrale	Cliëntenraad

Samenstelling en organisatie
De medezeggenschapstructuur voor cliënten is binnen Espria op 
drie niveaus georganiseerd. Op het niveau van de verpleeg- en 
verzorgingshuizen, de wijken en andere onderdelen functioneren 
lokale cliëntenraden. Deze lokale cliëntenraden vaardigen vervol-
gens een vertegenwoordiging af naar de regionale cliëntenraden 
die medezeggenschap uitoefenen op het niveau van de groeps-
maatschappijen onder Espria. Deze regionale cliëntenraden zijn 
uiteindelijk vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad (CCR), 
die met de Raad van Bestuur van Espria als geheel overleg voert 
over beleid en strategie. De inzet is steeds focus te houden op 
kwaliteit van leven en de daadwerkelijk door de cliënt beleefde 
kwaliteit van zorg. 

Overleg van CCR in 2016
In 2016 heeft de CCR negen keer met de Raad van Bestuur overleg 
gevoerd, waarvan twee keer ook in aanwezigheid van een afvaar-
diging van de Raad van Commissarissen. 

Naast diverse adviesaanvragen (zie hieronder) is in 2016 de her-
ijking van de strategie van Espria een belangrijk thema van ge-
sprek geweest. 

De CCR voerde verder gesprekken met:
- Adviseur Kwaliteit van Espria;
-  Inspectie voor de Gezondheidszorg (in het kader van voortgang 

in het beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de 
zorg);

- Adviseur en projectleider onderzoek Leefplezier;
- Onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie.

Overige activiteiten van de CCR
De jaarlijkse ‘Toogdag’ is in 2016 wederom georganiseerd; een 
ontmoetingsdag voor alle cliëntenraadsleden binnen Espria. Dit 
jaar brachten de cliëntenraadsleden de dag door op het schip 
M.S. de Jacqueline. Het thema van de dag was: sturen op Gast-
vrijheid. Al rondvarend op het Veluwemeer werd het gesprek 
gevoerd over hoe de eigen regie te houden vanuit het cliënten-
perspectief op het gebied van gastvrijheid. Daarnaast hebben 
verschillende leden van de CCR Espria deelgenomen aan lande-
lijke congressen. Op initiatief van de CCR werden twee thema-
bijeenkomsten georganiseerd voor alle cliëntenraadsleden over 
de nieuwe Wkkgz en over het begrijpen van financiële rappor-
tages. 

Adviezen van de CCR
De CCR heeft in 2016 op verzoek van de Raad van Bestuur (ver-
zwaarde) adviezen uitgebracht over de volgende onderwerpen:
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- Jaardocument Espria 2015;
- Beleidslijn cliënttevredenheidsmeting;
- Begroting Espria 2016;
- Benoeming onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie;
- Benoeming commissarissen Berden en van Engelen;
- Klokkenluidersregeling;
- Opdracht herziening strategie en concernrichting Espria;
- Klachtenregeling Wkkgz.

Deze adviezen hebben impact gehad op voorgenomen beslui-
ten van de Raad van Bestuur of hebben geleid tot afspraken over 
randvoorwaarden bij de verschillende onderwerpen.

Centrale	Ondernemingsraad
 
Samenstelling en organisatie 
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Espria bestaat uit af-
gevaardigden vanuit de regionale ondernemingsraden van de 
groepsmaatschappijen. Binnen de COR functioneert naast het 
dagelijks bestuur, de financiële commissie. Tot 2016 bestond bin-
nen Espria een verkiezingscommissie die in voorkomende ge-
vallen ondersteunend was bij OR-verkiezingen. In 2016 is beslo-
ten deze commissie aan het einde van dat jaar op te heffen. De 
groepsmaatschappijen organiseren in de toekomst, indien aan 
de orde, zelf de verkiezingen. Er zijn in de COR enkele tijdelijke 
werkgroepen ingesteld: een werkgroep voor de verhuizing van 
het hoofdkantoor en een werkgroep die de organisatie van de 
toogdag 2016 verzorgde. 

Ontwikkelingen in de COR in 2016
In vergelijking tot het verleden verandert de COR zijn werkwijze 
steeds meer naar een proactieve benadering van onderwerpen 
en thema’s. Daarmee is men niet meer alleen de kritische toetser 
achteraf, maar ook een proactieve gesprekspartner van de Raad 
van Bestuur. Deze ontwikkeling naar meer co-makerschap vereist 
dat onderwerpen in een vroeg stadium in bespreking worden ge-
bracht in het overleg met de bestuurder. Hierdoor is de COR meer 
dan voorheen in staat input te leveren voor de beleidsagenda. 
Deze nieuwe rol van de COR laat onverlet zijn onafhankelijke rol 
bij advies- en instemmingsverzoeken. 

Vergaderingen
De COR vergadert tweemaal per maand. Aan de eerste vergade-
ring van de maand is tevens een overlegvergadering met de be-
stuurder gekoppeld. De vaste overlegpartner van de COR is de 
voorzitter van de Raad van Bestuur. In het voorjaar en het najaar 
vond een artikel 24 overleg plaats waar in aanwezigheid van een 
afvaardiging van de Raad van Commissarissen de algemene gang 
van zaken in de organisatie werd besproken. De heer Noten, voor-
zitter van de Raad van Commissarissen, heeft beide overleggen 
bijgewoond. De heer Van Engelen, benoemd op voordracht van de 
COR, was ook aanwezig bij het overleg in het najaar. 

Adviezen en instemming van de COR
De COR heeft in 2016 over de volgende onderwerpen advies uit-
gebracht, dan wel instemming gegeven:
- Klokkenluidersregeling;
- Herziening strategie en concerninrichting;
- Pilot systematische functioneringsevaluatie;
- Benoeming lid Raad van Commissarissen;
- Voordracht lid Raad van Commissarissen;
- Verhuizing hoofdkantoor naar Beilen;
- eHRM (modules in het personeelsinformatiesysteem);
- Statutenwijzigingen;
- Klachtenregeling Wkkgz;
- Benoeming reservelid bezwarencommissie FWG;
- Reglement ERD WGA.

Besproken onderwerpen op initiatief van de COR
In het overleg met de bestuurder zijn in 2016 op initiatief van de 
COR de volgende onderwerpen besproken.
- Procedure rondom benoeming en ontslag van directeuren;
-  Gouden driehoek RvC-RvB-COR: bespreking in het artikel 24 

overleg.

Gedurende een groot deel van het jaar is de COR met de Raad 
van Bestuur indringend in gesprek geweest over het onderzoek 
naar de herijking van de concernstrategie en de daaruit voort-
vloeiende besturingsstructuur. Daarnaast heeft intensief overleg 
plaatsgevonden op het voornemen om het beleidsdomein Mens 
en Arbeid voor de komende jaren tot één van de speerpunten van 
beleid te maken. 

Maatschappelijk	verantwoord	ondernemen
In 2015 en 2016 heeft Espria samen met andere zorgorganisaties 
geparticipeerd in de MVO Expeditie Duurzame Zorg, een initiatief 
van MVO Nederland. Tijdens de expeditie hebben deelnemende 
organisaties inspiratie opgedaan en ervaringen uitgewisseld met 
als doel het MVO-beleid binnen de eigen organisatie te ontwik-
kelen. Naar aanleiding van deze MVO Expeditie is een visiedocu-
ment opgesteld waarin de speerpunten voor de komende jaren 
zijn vastgelegd. Deze vijf speerpunten zijn: duurzaamheid in re-
latie tot cliëntenzorg, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, 
duurzaam vastgoed, duurzame facilitaire processen en sociale 
participatie. In 2017 zijn per groepsmaatschappij de voornemens 
op deze vijf speerpunten vastgelegd in de managementcontrac-
ten van de directies. Als vervolg op de MVO Expeditie Duurzame 
Zorg is besloten toe te treden tot het MVO Netwerk Zorg. 

4.4	TOEKOMSTPARAGRAAF

In 2016 is een zeer uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de 
meerwaarde van Espria als concern. De uitkomst van dit traject 
was duidelijk, namelijk: handhaven en versterken. Daarom is er-
voor gekozen Espria in haar bestaande vorm met de brede portfo-
lio, geografische spreiding en economische omvang, te continue-
ren. Naar de absolute overtuiging van bestuur en toezicht liggen 
hierin de beste voorwaarden besloten voor de realisatie van zo-
wel de enkelvoudige als de gezamenlijke ambities: het toevoegen 
van maatschappelijke meerwaarde met focus op de eigen regie 
van de klant, met waar mogelijk maximale inzet op professionele 
autonomie. 

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door forse ombuigings-
maatregelen, voortvloeiend uit de hervorming van de zorg. In 
2017 zal nog uitvoering worden gegeven aan meerdere reorgani-
saties om de organisatie duurzaam financieel gezond te houden. 
Met deze maatregelen toont de meerjarenbegroting een structu-
reel gezond resultaat. Dit vormt een voorwaarde voor de realisa-
tie van de ambities voor de komende jaren. 

De speerpunten die in dit verband de komende jaren centraal 
staan zijn achtereenvolgens:
-  De verdere optimalisatie van de dienstverlening van Espria en 

haar groepsmaatschappijen door ontwikkeling van formules 
voor excellente cliëntenzorg; 

-  Invulling geven aan een meerjarenprogramma gericht op Mens 
en Arbeid voor de realisatie van een werkorganisatie die zich 
onderscheidt van andere organisaties als een aantrekkelijke 
werkgever; 

-  Financieel-economische stabiliteit en continuïteit;
-  Het steeds beter laten functioneren van het beleid inzake kwali-

teit en veiligheid met een focus op welbevinden en leefplezier;
-  De implementatie van de vastgestelde nieuwe besturingsstruc-

tuur en het verder ontwikkelen en implementeren van een 
moderne medezeggenschapsstructuur. 
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De medewerker werd zelf verantwoordelijk 
voor zijn of haar eigen deskundigheid 

Zelf regie over 
vakbekwaamheid

Net als in het bedrijfsleven wordt binnen de zorg steeds meer regie 
neergelegd op de plaatsen waar ze thuis horen. Voor cliënten worden 
systemen ingericht om hen inspraak te geven in de begeleidingsvorm. 
En aan de medewerkers wordt steeds meer regie gegeven in de uitvoe-
ring van die begeleiding. Hetzelfde geldt voor de planning en uitvoe-
ring van hun opleiding en scholing. 

Sinds 2016 kunnen zij zich zelf inschrijven op cursussen die van belang 
zijn, of noodzakelijk zijn, voor het bijhouden van hun vakbekwaamheid. 
Daarmee werd tegemoet gekomen aan de wens van medewerkers en 
unithoofden, om op dit gebied meer zelf regie te voeren en daarmee 
meer rust in de roosters te creëren.

Deze verandering veroorzaakte een kanteling van denken in de manier 
waarop we naar leren kijken. De medewerker werd zelf verantwoorde-
lijk voor zijn of haar eigen deskundigheid en vervolgens op basis van 
deze deskundigheid, ingehuurd en aangesproken. De afdeling opleidin-
gen werd faciliterend aan dit proces, onderzocht leer- en ontwikkelvra-
gen, richtte het leerportaal in met een passend aanbod aan (digitale) 
cursussen en ondersteunde waar nodig in de praktijk. 

In het ontwikkelgesprek, dat jaarlijks plaatsvindt tussen medewerker 
en leidinggevende, wordt de stand van zaken besproken. De medewer-
ker schrijft daarop zelf een persoonlijk ontwikkelplan. Daarmee is een 
eerste start gemaakt voor ‘permanent leren’ voor elke medewerker bij 
De Trans. Het inrichten van de organisatie op permanent leren draagt 
bij aan een betere aansluiting bij de veranderende hulp- en zorgvragen 
van cliënten en hun netwerk.

Voor	cliënten	
worden	systemen	

ingericht	om	
hen	inspraak	te	

geven	in	de	
begeleidingsvorm
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Algemeen
In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen van Espria  
verantwoording af over de wijze waarop de Raad invulling heeft 
gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in 
het afgelopen jaar. 

Terugblik	op	2016

Strategische herijking
Het jaar 2016 is een bijzonder en vooral ook hectisch jaar ge-
weest. Het was het eerste jaar na de eerdere beëindiging van de 
personele unie met Woonzorg Nederland. Bij de splitsing van 
Espria en Woonzorg Nederland was bepaald dat de hernieuwde 
zelfstandige status van Espria aanleiding gaf tot een herijking 
van de strategie van Espria als geheel. De Raad van Commissaris-
sen besloot eind 2015 tot het verrichten van een fundamenteel 
onderzoek naar de aard en samenstelling van Espria. Centraal 
stond de vraag of de huidige strategie en daarmee de samenstel-
ling van het concern diende te worden gecontinueerd of dat een 
wijziging van de strategie en een gehele of gedeeltelijke splitsing 
van de onderdelen beter zou zijn. De Raad van Bestuur werd ge-
vraagd deze onderzoeksvraag nader uit te diepen. Voor de super-
visie werd een beroep gedaan op prof. dr. Mark van Twist, hoog-
leraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De 
Raad van Commissarissen lichtte zijn overwegingen tot deze fun-
damentele aanpak uitgebreid toe aan de Centrale Cliëntenraad 
en de Centrale Ondernemingsraad. 

Als vertrekpositie werd gekozen voor de stelling dat Espria in de 
afgelopen jaren onvoldoende meerwaarde had gebracht dan wel 
dat deze meerwaarde onvoldoende over het voetlicht was ge-
komen. Gedurende het volle jaar 2016 heeft vervolgens in een 
aantal onderzoeksgroepen nadere verkenning plaatsgevonden 
op de vraag of er voldoende redenen zijn om Espria als samen-
werkingsverband te continueren dan wel geheel of gedeeltelijk 
te beëindigen. De uiteindelijke conclusie werd kort voor het 
jaareinde getrokken en luidde: er is vooral reden om Espria als 
concern in haar bestaande vorm te handhaven en het samen-
werkingsverband kan verder worden versterkt. Deze versterking 
ziet op een hogere uitnutting van de kansen op het creëren van 
maatschappelijke meerwaarde door de verbindingen binnen en 
tussen de domeinen waarin Espria actief is. Naast de verder te 
behalen inhoudelijke voordelen zijn in de afgelopen jaren reeds 
een aantal financiële voordelen gerealiseerd. Zo zijn onder an-
dere forse inkoopvoordelen behaald en zijn veel van de (admi-
nistratieve) processen efficiënter ingericht. Daarnaast zijn om-
vangrijke reducties van overhead personeel en indirecte kosten 
gerealiseerd. 

Lijst ‘150 verpleeghuizen’
In de zomer van 2016 is sprake geweest van veel tumult als ge-
volg van het uitkomen van de ‘zwarte lijst’ van ondermaats pres-

terende verpleeghuizen. Deze thematiek is aanleiding geweest 
voor meerdere extra vergaderingen van de Raad van Commissa-
rissen, tevens verzwaarde juridische consultatie en extra overleg 
met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het departement. 
De Raad van Commissarissen heeft zich in het ontstane debat de 
vraag gesteld of hij zijn werkzaamheden als intern toezichthou-
der nog wel verantwoord kan verrichten als hij niet mag rekenen 
op de samenspraak en transparantie van de zijde van de extern 
toezichthouder. De Raad acht de vraag nog niet volledig beant-
woord maar verwacht antwoord uit de discussie die momenteel 
plaatsvindt over de invulling van kwaliteit en veiligheid en het 
toezicht daarop in de toekomst. 

Nieuwe Governancecode
Eind 2016 is de nieuwe Governancecode Zorg vastgesteld door de 
Brancheorganisaties Zorg. De Raad van Commissarissen heeft de 
principes uit de nieuwe Code besproken en besloten tot imple-
mentatie en toepassing van de nieuwe code in 2017. De statuten 
en reglementen zullen daarop worden aangepast. 

Extra focus
In 2016 is de aandacht van de Raad van Commissarissen in het 
bijzonder uitgegaan naar twee groepsmaatschappijen, te weten 
GGZ Drenthe en Evean. GGZ Drenthe was, nadat in het jaar 
daarvoor sprake was van verscherpt toezicht vanuit de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, ook achterop geraakt met betrekking 
tot de noodzakelijke transities in de financiële bedrijfsvoering. 
Onvoldoende tijdige wijziging van de interne kostenstructuur 
naar gewijzigde externe omstandigheden veroorzaakte een 
imbalans tussen uitgaven en inkomsten. Een noodzakelijke 
majeure ombuigingsoperatie is vastgelegd in een herstelplan dat 
tot doel heeft binnen een tijdsbestek van drie jaar de organisatie 
weer duurzaam gezond te maken. In het verslagjaar zijn de 
voorgenomen resultaten in het herstelplan met betrekking tot 
2016 gerealiseerd. Ook op het gebied van kwaliteit van zorg is 
de ingezette koers naar hoogwaardige zorg in de volle breedte 
gecontinueerd.

Bij Evean was de omvangrijke afbouwtaakstelling van lichte 
zorgplaatsen van dien aard dat forse bezuinigingsmaatregelen 
noodzakelijk waren. Door een aantal ontwikkelingen is er in 2016 
sprake geweest van discontinuïteit in de directie van de organi-
satie. Na interimregelingen in 2016 is de directie vanaf begin 
2017 weer op volle sterkte. In 2016 is het besluit genomen om de 
eerder doorgevoerde splitsing van intramurale en extramurale 
activiteiten, ondergebracht in Evean Zorg en Evean Werkt, terug 
te draaien. Met deze samenvoeging wordt beoogd de integrale 
dienstverlening aan cliënten naar de toekomst nog beter te bor-
gen. Effectuering van deze keuze vindt begin 2017 plaats. Gelet op 
de afbreukgevoeligheid heeft de Raad van Commissarissen, ook 
in extra vergadersessies, volop aandacht gehad voor deze ontwik-
kelingen. 

Mutaties in de Raad
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2016 
gewijzigd, mede door een aantal niet vroegtijdig bekende muta-
ties. Mevrouw Baarsma heeft per 1 april 2016 haar commissari-
aat neergelegd vanwege haar nieuwe functie bij de Rabobank. 
De Raad van Commissarissen is haar veel dank verschuldigd voor 
de grote inzet in de afgelopen jaren. De heer Westerlaken heeft 
wegens ernstige ziekte per 1 augustus zijn werkzaamheden moe-
ten beëindigen. Op 31 maart 2017 is de heer Westerlaken helaas 
komen te overlijden. We verliezen in hem een warme en erg be-
trokken collega en vriend. Hij heeft een belangrijke bijdrage ge-
had in de ontwikkeling van Espria in de afgelopen jaren en in het 
behoud van onze focus op de meest kwetsbaren. 

In het voorjaar van 2016 heeft een search plaatsgevonden naar 
twee nieuwe commissarissen. Per 1 juli zijn de heren Berden en 
Van Engelen aangetreden. De heer Van Engelen is benoemd op 
voordracht van de Centrale Ondernemingsraad. 

Eén van de uitkomsten van de strategieherijkingsdiscussie die in 
2016 is gevoerd is de keuze om de Raad van Commissarissen uit 
te breiden naar zes personen. Het geheel aan activiteiten en de 
wens om met name ook het commissiewerk voortvarend te laten 
plaatsvinden maakt dat de Raad heeft gekozen het aantal zetels 
in 2017 met één uit te breiden. 

Vertrek Tiana van Grinsven
Benoemingen van bestuurders vinden binnen Espria altijd plaats 
voor een periode van vier jaar, conform de bepalingen uit de 
Zorgbrede Governancecode. Eind 2016 liep de eerste bestuurster-
mijn van Tiana van Grinsven af. In goed overleg hebben de Raad 
van Commissarissen en Tiana van Grinsven besloten dat er geen 
herbenoeming plaats zou vinden voor een nieuwe bestuursperio-
de. Per 1 januari 2017 is zij teruggetreden uit de Raad van Bestuur. 
De Raad van Commissarissen dankt Tiana voor haar inzet in de 
afgelopen jaren en wenst haar veel succes in haar verdere carri-
ère. 

Medezeggenschap
Gedurende het jaar hebben meerdere leden van de Raad van 
Commissarissen overlegvergaderingen met de Centrale Cliënten-
raad en de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond. Naast de te-
rugblik die gebruikelijk in deze bijeenkomsten plaatsvindt en een 
blik vooruit op belangrijke ontwikkelingen heeft in het bijzonder 
het vraagstuk van de strategische herijking centraal gestaan in 
deze overleggen. 

Dankwoord
De Raad van Commissarissen is de Raad van Bestuur, directies en 
alle andere medewerkers van Espria en haar groepsmaatschap-
pijen erkentelijk voor hun grote inzet en betrokkenheid in 2016. 
De Raad is steeds weer onder de indruk van de enorme professi-

onaliteit en warmte waarmee invulling wordt gegeven aan de 
zorg voor de kwetsbare mensen waar Espria zich op richt. 

Werkwijze
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van 
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 
Espria en haar groepsmaatschappijen. Daarnaast vervult de Raad 
de werkgevers- en adviesrol naar de Raad van Bestuur. Daarbij 
richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Es-
pria en haar groepsmaatschappijen, met bijzondere aandacht 
voor de volgende onderwerpen:
-  De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de 

organisatie;
-  Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelij-

ke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie; 
- De strategie van de organisatie;
-  De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en con-

trolesystemen;
- De financiële verslaglegging;
- Kwaliteit en veiligheid;
- De naleving van wet- en regelgeving;
- De verhouding met belanghebbenden.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad 
van Commissarissen zijn omschreven in de statuten van Espria. 
Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad 
van Commissarissen. De Raad van Bestuur rapporteert regelma-
tig aan de Raad van Commissarissen over de voortgang van de 
speerpunten uit jaarplan en begroting, zoals financiële en inhou-
delijke doelstellingen, strategische doelen en samenwerkings-
vormen. De Raad heeft in het verslagjaar tien maal vergaderd in 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad heeft daarnaast 
enkele keren in eigen kring vergaderd, onder andere over de be-
spreking van het eigen functioneren en het functioneren van de 
Raad van Bestuur. Bij de bespreking van de jaarverantwoording 
2015 was ook de externe accountant aanwezig. 

De Raad van Commissarissen werkt met een model van aan-
dachtscommissariaten. Voor elke groepsmaatschappij is een 
aandachtscommissaris aangewezen. Onverlet de verantwoorde-
lijkheid van de voltallige Raad voor het functioneren van geheel 
Espria en haar onderdelen is de aandachtscommissaris degene 
die extra aandacht heeft voor de eigen groepsmaatschappij. De 
aandachtscommissaris wordt door de groepsmaatschappij extra 
geïnformeerd over zaken binnen de organisatie en wordt verder 
uitgenodigd als eerste onder zijns gelijken voor belangrijke eve-
nementen binnen de groepsmaatschappij. In 2017 zal de verde-
ling van de aandachtscommissariaten worden herzien na de be-
noeming van een zesde commissaris. 

Commissies
De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden commissies 
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ingesteld, enerzijds om de bespreking van onderwerpen in de 
vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor te bereiden, 
anderzijds om bepaalde zaken na goedkeuring van de Raad zelf-
standig af te handelen. De Raad kent drie commissies, te weten 
de commissie kwaliteit, de auditcommissie en de benoemings- 
en remuneratiecommissie. Onder het kopje ‘Samenstelling van 
de Raad van Commissarissen’ staat vermeld van welke commis-
sies de commissarissen deel uitmaken. 

Toezicht op kwaliteit
Het toezicht op kwaliteit door de Raad van Commissarissen 
wordt voorbereid door de commissie kwaliteit. In de eerste helft 
van 2016 heeft de commissie kwaliteit te maken gehad met dis-
continuïteit als gevolg van de ernstige ziekte van de heer Wester-
laken. Dit is aanleiding geweest om tijdelijk de werkzaamheden 
van de commissie kwaliteit te integreren in de reguliere vergade-
ringen c.q. de voltallige Raad van Commissarissen. Met de benoe-
ming van de heer Berden is na de zomer weer invulling gegeven 
aan de reguliere vergaderingen van de commissie kwaliteit. Door 
benoeming van een extra commissaris beoogt de Raad spoedig 
de commissie weer op volle sterkte te hebben.
In het najaar van 2016 heeft de commissie twee keer vergaderd. 
Daarbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod ge-
weest:
- Bestuurlijk overleg met IGZ
- Toezichtkaders IGZ
- Kwaliteitskader VGN
- Kwaliteitsmonitor Espria
- Correspondentie IGZ
- Ontwikkelingen Zorginstituut Nederland
- Klokkenluidersregeling
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
- Kader goed bestuur IGZ
- Werkwijze externe auditoren
- Resultaatverslagen IGZ
- Voortgangsrapportages kwaliteit

In zijn toezichthoudende rol op kwaliteit en veiligheid werd de 
Raad dit jaar geconfronteerd met het complexe dossier van de 
‘zwarte lijst’ van ondermaats presterende verpleeghuizen. Vol-
komen onverwacht werden enkele verpleeghuizen van Evean 
en Icare op de lijst geplaatst. De Raad van Commissarissen ont-
moette de Inspectie kort daarvoor in het kader van het reguliere 
jaargesprek. Tijdens dit gesprek werd op geen enkele wijze gewag 
gemaakt van belangrijke kwaliteitsproblemen binnen Espria. 
Hierdoor ontstond de wrange gewaarwording dat het interne 
toezicht niet vanzelfsprekend mocht rekenen op de vroegtijdige 
signalering vanuit het externe toezicht en dat er in die zin geen 
twee-eenheid functioneerde. De Raad van Commissarissen on-
derzocht zowel de juridische als de meer praktische implicaties 
van deze bijzondere situatie. Tot op het departementale niveau 
werd in scherpe bewoordingen de onhoudbaarheid van deze si-

tuatie besproken. De gang van zaken in dit dossier heeft in heel 
Nederland geleid tot heftige commotie en kritiek op het hande-
len van de Inspectie. Het verloop van zaken in dit dossier toonde 
helaas aan dat de binnen Espria gekoesterde focus op ‘steeds be-
ter’, met bijbehorende transparantie en meldingsbereidheid, op 
gespannen voet staat met de maatschappelijke neiging tot focus 
op verwijtbaarheid. 

Auditcommissie
De Raad van Commissarissen heeft in 2016 in zijn toezicht op de 
financiële continuïteit aangedrongen op verdere optimalisering 
van het beleid inzake de financiële verantwoording, treasury en 
liquiditeit. Met name de voortgaande professionalisering van het 
risicomanagement heeft daarin veel aandacht gehad en uitein-
delijk geleid tot instemming met de koers gericht op ordening 
volgens ‘three lines of defence’. De Raad van Commissarissen 
heeft in het bijzonder verzocht om een ontwikkeling van de rap-
portagestructuur naar ‘integrated reporting’ en ondersteunt de 
koers van de Raad van Bestuur om te komen tot horizontaal toe-
zicht. Met de Belastingdienst is inmiddels in 2016 een convenant 
horizontaal toezicht tot stand gekomen. 

Namens de Raad van Commissarissen behartigt de auditcommis-
sie het toezicht op de financiële continuïteit en de verdere pro-
fessionalisering van de financiële kolom in het bijzonder. De au-
ditcommissie rapporteert haar bevindingen en adviezen aan de 
voltallige Raad van Commissarissen. In 2016 heeft de auditcom-
missie zeven keer vergaderd. In twee vergaderingen was de exter-
ne accountant aanwezig in verband met de bespreking van het 
accountantsverslag en de jaarverantwoording 2015 en bij de be-
spreking van het controleplan voor 2016. De auditcommissie is in 
2016 intensief betrokken geweest bij overleg en besluitvorming 
in relatie tot de uitgestelde jaarafsluiting 2015 van GGZ Drenthe. 

De volgende onderwerpen zijn afgelopen jaar in de vergaderin-
gen van de auditcommissie aan de orde gekomen:
- Financiering renovatie hoofdgebouw De Trans
- Informatiebeveiliging Espria
- Waardering vastgoed
- Liquiditeitsprognose
- Waiver GGZ Drenthe
- Jaarrekening GGZ Drenthe 2014
- Stresstesten
- Financiering nieuwbouw Nieuwe Havens De Trans
- Herstelplan GGZ Drenthe
- Soft controls
- Invulling internal audit functie
- Accountantsverslag 2015
- Jaarrekening 2015
- Treasury jaarplan 2016-2017
- Hypotheek Evean Zorg en Evean Cumulus
- Convenant Horizontaal Toezicht Belastingdienst

- Kaderbrief 2017
- Business case Altingerhof
- Nabetaling ORT
- Business case Recura
- Eigen risicodragerschap WGA
- Interim bevindingen Espria controle PwC
- Risicobeeld groepsmaatschappijen Espria
- Begroting 2017
- Ziekteverzuimanalyse
- Business case Veenkade
- Benchmark Berenschot
- Geconsolideerde perioderapportages

Benoemings- en remuneratiecommissie
De benoemings- en remuneratiecommissie adviseert de Raad 
van Commissarissen over het bezoldigingsbeleid voor de Raad 
van Bestuur en Raad van Commissarissen, verricht voorbereiden-
de en uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van de beoorde-
ling van het functioneren van bestuurders en de Raad van Com-
missarissen en bewaakt de omvang en samenstelling van beide 
Raden. 

De commissie heeft in 2016 drie maal vergaderd. In deze commis-
sie zijn in 2016 onder meer de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:
- Indeling Espria en bedrijfsonderdelen in WNT-classificatie
-  Functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van 

Bestuur
- Werving en selectie nieuwe commissarissen
- Herbenoeming P. Loven en H. Noten
- Verdeling aandachtscommissariaten

Besluiten van de Raad van Commissarissen
Naast de bespreking van de onderwerpen die in de verschillende 
commissies aan bod zijn gekomen heeft de Raad van Commissa-
rissen in het verslagjaar 2016 bestuursbeluiten goedgekeurd ten 
aanzien van onder meer de volgende onderwerpen:
- Goedkeuring jaarrekening 2014 GGZ Drenthe
- PV1 nieuwbouw Nieuwe Havens De Trans
-  Verzelfstandiging Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 

Zaanstreek/Waterland
- Jaarrekening en jaarverslag 2015
- Treasury jaarplan 2016-2017
-  Vestigen hypotheek door Evean Zorg en Evean Cumulus t.g.v. 

Waarborgfonds voor de Zorgsector
- Verkrijgen waiver GGZ Drenthe
-  Verhanging aandelenportefeuille umcGroningen Thuis B.V. naar 

Espria Participaties B.V.
- PV1 nieuwbouw Altingerhof
- Fusie Evean Zorg en Evean Werkt
- Statutenwijziging diverse groepsmaatschappijen
- Herziene business case Recura

- Jaarplan Espria 2017
- Geconsolideerde begroting Espria 2017
- Strategieherijking Espria 
- Besturingsstructuur Espria
- PV1 verbouwing Veenkade

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen besluiten geno-
men met betrekking tot:
-  Indeling klasse regeling bezoldigingsmaxima  

topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
-  Einde fictief dienstverband commissarissen
- Benoeming B. Berden en J. van Engelen tot lid RvC
- Herbenoeming P. Loven en H. Noten
- Benoeming P. Loven als vice-voorzitter 

Werkgeversrol
De Raad van Commissarissen is als werkgever onder andere ver-
antwoordelijk voor de evaluatie van het functioneren van de be-
stuurders, de benoeming, schorsing en ontslag van de bestuur-
ders en hun arbeidsvoorwaarden. In dat verband zijn de volgende 
zaken in 2016 relevant geweest.

Samenstelling bestuur
De Raad van Bestuur bestond in 2016 uit mevrouw Van Grinsven 
en de heren Kauffeld en Notermans. Medio 2015 is de personele 
unie met Woonzorg Nederland beëindigd. Om discontinuïteit in 
de bestuurlijke aansturing van Woonzorg Nederland te voorko-
men heeft de heer Kauffeld op detacheringsbasis na de splitsing 
nog tijdelijk het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van 
Woonzorg Nederland vervuld. Deze detachering is per 1 augustus 
2016 beëindigd toen de nieuwe Raad van Bestuur van Woonzorg 
Nederland is aangetreden. Per 1 januari 2016 wordt het voorzit-
terschap van de Raad van Bestuur van Espria door John Kauffeld 
vervuld. 

In goed overleg hebben de Raad van Commissarissen en Tia-
na van Grinsven besloten dat er eind 2016 geen herbenoeming 
plaats zou vinden voor een nieuwe bestuursperiode. Per 1 januari 
2017 is zij teruggetreden uit de Raad van Bestuur.  

Arbeidsrechtelijke verhouding Raad van Bestuur
De kosten die zijn gemoeid met de detachering van de heer 
Kauffeld naar Woonzorg Nederland zijn op basis van werkelijk 
ingezette uren gedeclareerd bij Woonzorg Nederland. Nadere in-
formatie over de kostentoerekening is opgenomen in de jaarreke-
ningen van Espria en Woonzorg Nederland. 

Arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur
In 2016 heeft de juiste toepassing van de Wet normering topin-
komens (WNT) de bijzondere aandacht van de Raad van Com-
missarissen gehad. De bezoldiging van de leden van de Raad van 
Bestuur voldeed geheel 2016 volledig aan de regels van de WNT. 
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We hebben als team zelf de regie 
genomen om ons werk te verbeteren.

Vloeiender 
werkprocessen

De zorgsecretariaten van GGZ Drenthe zijn een belangrijke spil in 
een omvangrijk en complex zorgproces. In dat proces gaat het om 
het tijdig informeren van nieuwe patiënten over bijvoorbeeld de 
wachttijd. Jessica Tol, 1e lijnsmedewerker zorgsecretariaat Plan-
baar-Indigo, Hoogeveen, Meppel en Assen: ‘We hebben als team zelf 
de regie genomen om ons werk te verbeteren. Er startte een verbe-
terproject in ons behandelteam en omdat de zorgsecretariaten een 
belangrijke spil zijn in het geheel, zeiden wij: ‘Dat willen wij ook.’ Bij 
ons komen de patiënten binnen en zorgen wij voor een juiste, tij-
dige en volledige administratie. Dit betekent dat aan het einde van 
een behandeling de DBC of behandeltraject goed gefactureerd kan 
worden. Dat zorgt ervoor dat we ook daadwerkelijk betaald krijgen 
voor geleverde diensten. Als dat proces niet vloeiend verloopt, heb-
ben onze patiënten, aan de voorkant, maar ook wijzelf, als organisa-
tie aan de achterkant, daar last van.’

Jessica: ‘We hebben in 2016 de processen van de zorgsecretariaten 
van Planbare Psychiatrie en Indigo in Assen, Emmen, Hoogeveen en 
Meppel onder de loep genomen. Het is gebleken dat onze proces-
sen grotendeels hetzelfde zijn. Maar als je eens een stap opzij doet 
en buiten de hectiek van alledag met z’n allen kritisch kijkt naar 
je werkproces, dan kom je ook struikelblokken en verbeterpunten 
tegen. De invoering van de zorgprogrammering bleek een groot 
struikelblok. Afspraakcodes kwamen niet overeen met de gekozen 
zorgmodules en ook “oude” codes werden gebruikt in de registratie. 
Dat kostte ons iedere dag veel tijd om te herstellen. Toen we met 
z’n allen alles in kaart hadden gebracht, konden we er zelf ook voor 
zorgen dat die processen weer op orde kwamen. Vanuit de praktijk, 
vanuit ons team. Want er is altijd iemand met een goede oplossing.
Jessica: ‘Ook al is alles nu meer op orde, beter kan het altijd nog. Zo 
blijven we ons en het proces steeds ontwikkelen. Daarom komen 
afgevaardigden van de zorgsecretariaten Planbaar-Indigo Assen, 
Emmen, Hoogeveen en Meppel regelmatig bij elkaar om ideeën uit 
wisselen. Het leuke van het hele proces is, dat we elkaar ook beter 
hebben leren kennen en meer gebruik maken van elkaars ervarin-
gen en ideeën. We hebben het wel de hele tijd over processen, maar 
het is óók mensenwerk.

Focus	op	eigen	regie
Espria jaarverslag 201642
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werkprocessen	

zorgen	voor	grotere	
tevredenheid	

bij	patiënten	en	
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De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan de pensioen-
regeling van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Voor de 
hoogte van de bezoldigingen van de leden van de Raad van Be-
stuur wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 
resultatenrekening van de jaarrekening, conform de publicatieve-
reisten van de WNT. 

Beoordeling Raad van Bestuur
Het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en de indi-
viduele leden afzonderlijk is door de Raad van Commissarissen 
besproken. Voordat de remuneratiecommissie evaluatiegesprek-
ken met de Raad van Bestuur heeft gevoerd zijn interviews afge-
nomen bij een aantal directeuren en bij de medezeggenschaps-
organen. 

Honorering	Raad	van	Commissarissen
De honorering van de Raad van Commissarissen is in 2016 volle-
dig gebaseerd op de uitgangspunten van de WNT. De honorering 
is vastgesteld op € 17.718 op jaarbasis voor een lid en op € 25.767 
voor de voorzitter. Deze bedragen voldoen aan de normen die gel-
den onder WNT2. Voor het overzicht van de vergoedingen die aan 
de commissarissen zijn uitbetaald in 2016 wordt verwezen naar 
de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening van de 
jaarrekening, conform de publicatievereisten van de WNT. 

Onafhankelijkheid
Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat regelingen 
met betrekking tot onder andere onafhankelijkheid, tegenstrij-
dige belangen en nevenfuncties. Alle commissarissen zijn on-
afhankelijk en kunnen – mede als gevolg van de waarborgen in 
het reglement – ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en 
andere organen onafhankelijk functioneren. In 2016 is geen spra-
ke geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij 
een lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur 
betrokken is geweest.

Samenstelling	Raad	van	Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Espria bestond eind 2016 uit 
vijf personen: mevrouw Fransen en de heren Berden, Van Engelen, 
Loven en Noten. Tot 1 april 2016 was mevrouw Baarsma lid van de 
Raad van Commissarissen. Zij heeft vanwege het aanvaarden van 
een functie bij de Rabobank haar commissariaat moeten beëin-
digen. De heer Westerlaken was wegens ernstige ziekte de eerste 
helft van 2016 beperkt in zijn beschikbaarheid. Per 1 augustus 
heeft hij zijn werkzaamheden helaas moeten beëindigen. 

Zie onderstaande tabel voor een volledig overzicht van de samen-
stelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2016. 

De heer H.J.J.M. Berden  (1959)

Functie Lid van de RvC

Commissie Commissie kwaliteit (voorzitter)

Hoofdfunctie Voorzitter Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Nevenfuncties Deeltijd hoogleraar TIAS Business School van de Universiteit van Tilburg: leerstoel “Organisation Development in Hospital Care”
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Huisartsen Genootschap

Eerste benoeming 1 juli 2016

Einde benoemingstermijn 1 juli 2020 Herbenoembaar Ja 

Aanwezig bij 4 van 5 vergaderingen

De heer J.M.L. van Engelen (1959)

Functie Lid van de RvC (op voordracht van de COR)

Commissie Audit commissie (lid)

Hoofdfunctie Hoogleraar Bedrijfskunde, faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Groningen

Nevenfuncties Hoogleraar Integrated Sustainable Solutions, faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
Lid Raad van Toezicht Open Universiteit Nederland te Heerlen
Lid Raad van Commissarissen Nedap NV te Groenlo
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Zorg en Welzijn te Zeist
Lid Raad van Toezicht CentERdata, Universiteit van Tilburg

Eerste benoeming 1 juli 2016

Einde benoemingstermijn 1 juli 2020 Herbenoembaar Ja

Aanwezig bij 5 van 5 vergaderingen

Mevrouw B. Fransen (1962)

Functie Lid van de RvC (op voordracht van de Centrale Cliëntenraad)

Commissie Benoemings- en remuneratiecommissie (voorzitter)

Hoofdfunctie en relevante Directeur van Agfra Holding B.V.  

Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Twenthe
Lid Raad van Commissarissen Prinses Maxima Centrum
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Roessingh Research & Development

Eerste benoeming 1 september 2011

Einde benoemingstermijn 1 september 2019 Herbenoembaar Nee

Aanwezig bij 9 van 10 RvC-vergaderingen

De heer P.A.M. Loven (1956)

Functie Lid en vice-voorzitter van de RvC

Commissie Audit commissie (voorzitter)

Hoofdfunctie en relevante Executive Coach en Bestuursadviseur

Nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Audit Committee Koninklijke Kentalis, St Michielsgestel
Bestuursvoorzitter Huis voor Klokkenluiders, Utrecht

Eerste benoeming 31 december 2012

Einde benoemingstermijn 31 december 2020 Herbenoembaar nee 

Aanwezig bij 9 van 10 RvC-vergaderingen

De heer H.C.P. Noten (1958)

Functie Voorzitter van de RvC 

Commissie Benoemings- en remuneratiecommissie (lid)

Hoofdfunctie en relevante Burgemeester Gemeente Dalfsen

Nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen Heisterkamp Transport te Oldenzaal
Voorzitter Koninklijke NVRD (Nederlandse Vereniging ReinigingsDirecteuren)
Voorzitter Raad van Advies Start Foundation
Voorzitter Raad van Toezicht Drents Museum
voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein in opdracht van de minister van BZK

Eerste benoeming 31 december 2012

Einde benoemingstermijn 31 december 2020 Herbenoembaar Nee 

Aanwezig bij 10 van 10 vergaderingen
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Cliënten hebben in het gesprek ook 
de behandelaren geadviseerd

Aandacht voor 
eigen regie

Eigen regie is belangrijk voor cliënten. Om goed te we-
ten wat er speelt, moet je cliënten vragen naar hun me-
ning over de zorg die ze krijgen. Dat gebeurde bij GGZ 
Drenthe in Emmen. 

De wachtkamer bleek een belangrijke plek voor cliën-
ten. Maar toch besteden we hier niet altijd voldoen-
de aandacht aan bleek uit het gesprek. Eén cliënte gaf 
aan dat ze daar wel iets aan wilde doen. Door haar toe-
doen zijn er nieuwe tijdschriften gekomen en lopen de 

klokken lopen weer op tijd. Ze zorgde ook dat alle ver-
ouderde informatie werd verwijderd. En ze zag hoe het 
wachten voor klanten prettiger kan worden gemaakt. 
Simpelweg door de stoelen en tafels op een andere ma-
nier neer te zetten. 

Cliënten hebben in het gesprek ook de behandelaren 
geadviseerd. De behandelaren hebben de adviezen ter 
harte genomen en betrekken nu naasten meer bij de 
behandeling en zorgen dat ze beter bereikbaar zijn voor 
cliënten.
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6  GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
6.1
JAARREKENING

6.1.1 
BALANS PER 31 DECEMBER 2016   
(na resultaatbestemming) Ref.  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

ACTIVA   

Vaste	activa	 	 	
Immateriële vaste activa  1  20.000  60.000
Materiële vaste activa  2  283.300.943  289.855.664
Financiële vaste activa  3  1.401.357  2.121.589
Totaal	vaste	activa		 	 284.722.300  292.037.253

Vlottende	activa	 	 	
Voorraden  4  246.552  223.956
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten  5  6.682.944  12.783.482
Vorderingen uit hoofde van bekostiging  6  17.359.708  22.176.467
Vorderingen en overlopende activa  7  62.973.148  55.863.001
Liquide middelen  9  143.855.409  147.606.201
Totaal	vlottende	activa		 	 231.117.761  238.653.107

TOTAAL ACTIVA   515.840.061  530.690.360

 Ref.  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

PASSIVA   
	
Eigen	vermogen	 	 	
Kapitaal  10  1.168.574  1.168.574
Bestemmingsreserves  10  18.527.641  18.354.606
Bestemmingsfondsen  10  118.838.270  131.863.244
Algemene en overige reserves  10  26.142.519  25.941.997
Minderheidsbelang derden  10  544.342  359.957
Totaal	eigen	vermogen		 	 165.221.346  177.688.378

Voorzieningen		 11  27.979.701  34.068.189

Langlopende	schulden		 12  154.510.990  155.273.451

Kortlopende	schulden	 	 	
Schulden uit hoofde van bekostiging  6  18.037.964  13.857.395
Overige kortlopende schulden  13  150.090.060  149.802.947
Totaal	kortlopende	schulden		 	 168.128.024  163.660.342

TOTAAL PASSIVA   515.840.061  530.690.360

6.1.2
RESULTATENREKENING OVER 2016   
 Ref.  2016  2015
	 	 e	 e

Bedrijfsopbrengsten:	 	 	
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  15  661.168.153  672.215.414
Subsidies  16  30.245.406  32.277.917
Overige bedrijfsopbrengsten  17  25.236.405  29.843.544

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN   716.649.964  734.336.875

Bedrijfslasten:	 	 	
Personeelskosten  18  576.156.518  574.207.403
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  19  28.970.021  28.758.409
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  20  491.007  119.988
Overige bedrijfskosten  21  115.556.698  133.518.314

SOM DER BEDRIJFSLASTEN   721.174.244  736.604.114

Bedrijfsresultaat		 	 -4.524.280  -2.267.239

Financiële baten en lasten  22  -6.944.716  -7.043.515

RESULTAAT BOEKJAAR   -11.468.996  -9.310.754

Resultaatbestemming	 	 	
Het resultaat is als volgt verdeeld:   2016  2015
	 	 e	 e

Toevoeging	/	onttrekking:	 	 	

Bestemmingsreserve	algemeen:
Bestemmingsreserve algemeen   173.035  502.590

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten   -11.763.019  -7.532.844

Algemene	en	overige	reserves:
Algemene reserves   120.988  -2.280.500

  -11.468.996  -9.310.754
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6.1.3 
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016 OP BASIS VAN DE INDIRECTE METHODE     
 Ref.   2016   2015
	 e	 e	 e	 e

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten	 	 	
Bedrijfsresultaat    -4.524.280   -2.267.239

Aanpassingen voor:     
- afschrijvingen  19  28.970.021   28.758.409 
- bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa  20  491.007   119.988 
- overige mutaties in het eigen vermogen  10  -998.036   -100.261 
- mutaties voorzieningen  11  -6.088.488   7.745.044 
	 	 	 22.374.504   36.523.180
	
Veranderingen	in	vlottende	middelen:	 	 	
- voorraden  4  -22.596   32.785 
- onderhanden werk DBC’s/DBC-zorgproducten  5  6.100.538   -805.248 
- vorderingen  7  -7.110.147   -16.519.067 
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging  6  8.997.328   5.409.463 
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)  13  16.245.810   -5.478.082 
	 	 	 24.210.933   -17.360.149

Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties		 	 42.061.157   16.895.792 
Ontvangen interest  22  162.155   1.142.786 
Betaalde interest  22  -6.881.741   -7.777.427 
Overige opbrengsten financiële vaste activa  22  0   44 
Waardeverandering financiële vaste activa en effecten  22  -460.486   -460.486 
Overige financiële lasten  22  160.543   33.419 
Vennootschapsbelasting  22  74.813   18.150 
Resultaat deelnemingen  22  0   0 
	 	  -6.944.716   -7.043.514

TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN    35.116.441   9.852.278

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	 	 	
Investeringen/desinvesteringen materiële vaste activa  2  -22.866.307   -17.291.053 
Investeringen/desinvesteringen overige financiële vaste activa  3  720.257   631.285 
Verwerving/vervreemding groepsmaatschappijen  3  -25   0 
 
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN   -22.146.075   -16.659.768

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	 	 	
Nieuw opgenomen leningen  12  21.836.781   766.666 
Aflossing langlopende schulden  12  -20.998.571   -13.699.417 
 
TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN  838.210   -12.932.751

MUTATIE GELDMIDDELEN    13.808.576   -19.740.241

Stand geldmiddelen per 1 januari    126.716.896   146.457.137
Stand geldmiddelen per 31 december    140.525.472   126.716.896
MUTATIE GELDMIDDELEN    13.808.576   -19.740.241

Toelichting:
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen.

6.1.4 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.1 
ALGEMEEN

Groepsverhoudingen
Stichting Espria staat aan het hoofd van  het Espria-concern. De 
enkelvoudige jaarrekening van Stichting Espria is opgenomen in 
de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Espria te Meppel.

Stichting Espria
Altingerweg 1
9411 PA BEILEN
Statutair gevestigd te Meppel
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 08173909

De activiteiten van Stichting Espria bestaan voornamelijk uit het 
leveren van verpleging en verzorging, geriatrische revalidatie-
zorg, jeugdgezondheidszorg, psychiatrische zorg en dienstverle-
ning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Verslaggevingsperiode
Deze  jaarrekening heeft  betrekking  op  het  boekjaar  2016,  wel-
ke  is  geëindigd  op  balansdatum 31 december 2016.

Grondslagen	voor	het	opstellen	van	de	jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wette-
lijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de Rege-
ling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlij-
nen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Tevens zijn de beleidsregels voor de WNT, Wet 
Normering bezoldiging Topinkomens Publieke en Semi-publieke 
sector van toepassing.

Het jaarrekeningmodel is in euro’s opgesteld.

Letter	of	support
Als gevolg van een negatief vermogen ultimo 2016, negatief ex-
ploitatieresultaat 2016 en een verwacht toekomstig negatief 
exploitatieresultaat bij ongewijzigd beleid heeft Stichting Icare, 
dochtermaatschappij van Stichting Espria, een Letter of Support 
afgegeven bij Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord. Daar-
mee verklaart Stichting Icare dat zij het stellige voornemen heeft 
de lopende en benodigde financiering voor de operationele acti-
viteiten van de dochtermaatschappij voor de periode tot 23 mei 
2018 te continueren. Aan deze support letter kunnen niet meer 
rechten worden ontleend dan voor het doel waarvoor deze is af-
gegeven. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze sup-
port letter.

Als gevolg van een negatief vermogen ultimo 2016 en een nega-
tief exploitatieresultaat 2016 heeft Stichting Espria een Letter of 
Support afgegeven bij Stichting Zorgcentrale Noord. Daarmee 
verklaart Stichting Espria dat zij het stellige voornemen heeft de 
lopende en benodigde financiering voor de operationele activitei-
ten van de dochtermaatschappij voor de periode tot 23 mei 2018 
te continueren. Aan deze support letter kunnen niet meer rech-
ten worden ontleend dan voor het doel waarvoor deze is afge-
geven. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze support 
letter.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits-
veronderstelling. De gevolgen van de transitie van de langduri-
ge zorg zijn eind 2015 door Stichting Espria vertaald en verwerkt 
in de meerjarenbegroting.  Eind  2016  is  een  geactualiseerde  
meerjarenbegroting  inclusief liquiditeitsprognose door de raad 
van bestuur vastgesteld en door de raad van commissarissen 
goedgekeurd. Dit betreft het tijdvak 2017-2020. In komende jaren 
zal blijvende druk op tarieven en volumes aan de orde zijn met 
een verdere noodzaak tot kostenbesparingen en verwachte ver-
dere afbouw van personele inzet in vooral het jaar 2017. Uit de 
meerjarenbegroting blijkt dat waardering op basis van de conti-
nuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is.

Vergelijking	met	voorgaand	jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering 
van het volgende:

Als gevolg van een wijziging in RJ Richtlijn 655 Zorginstellingen 
is de presentatie van het eigen vermogen gewijzigd ten opzichte 
van vorig jaar. Deze stelselwijziging heeft geen gevolgen voor het 
eigen vermogen en resultaat met inbegrip van de vergelijkende 
cijfers.

Voor zover van toepassing zijn omwille van de vergelijkbaarheid 
de vergelijkende cijfers aangepast. Daar waar noodzakelijk ge-
acht, is de aanpassing nader toegelicht.

Gebruik	van	schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 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 veronderstellin-
gen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattin-
gen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening ge-
volgen heeft.



Focus op eigen regie
Espria jaarverslag 201652 Focus op eigen regie

Espria jaarverslag 2016 53

jaarverslag ‘16

6.1.4.3 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa	en	passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waarde-
ring plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten 
in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in 
de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans op-
genomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige eco-
nomische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en 
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waar-
schijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich ber-
gen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan wor-
den vastgesteld.

Een  in  de  balans  opgenomen actief  of  verplichting blijft  op  de  
balans,  als  een  transactie met betrekking tot het actief of de ver-
plichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economi-
sche realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opge-
nomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle 
rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico’s met be-
trekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn over-
gedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt 
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toe-
komstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de 
bepaling van de waarde.

Financiële	instrumenten
Primaire financiële instrumenten omvatten debiteurenvorde-
ringen, overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, 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 van paragraaf 6.1.4.3. Stichting Espria 
maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Ten aanzien van het gebruik van primaire financiële instrumen-
ten loopt Stichting Espria krediet-, rente- en kasstroomrisico’s. In 
paragraaf 6.1.4.3 wordt toegelicht op welke wijze de kredietrisi-
co’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 toege-
licht. De organisatie heeft als beleid om geen afgeleide financiële 

instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 
beheersen.

Stichting Espria loopt renterisico over de liquide middelen en 
rentedragende langlopende en kortlopende schulden aan kredie-
tinstellingen. Dit heeft geen gevolgen voor de waardering van de 
liquide middelen en kortlopende schulden.

Immateriële	vaste	activa
Onder de immateriële vaste activa zijn begrepen kosten van 
goodwill die van derden zijn verkregen. De goodwill is het verschil 
tussen de verkrijgingsprijs en de waarde van de activa en passiva 
van de overgenomen partij. Geactiveerde goodwill wordt lineair 
afgeschreven op basis van de economische levensduur. Het ge-
hanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%. Indien spra-
ke is van een duurzame waardevermindering vindt waardering 
plaats tegen deze lagere waarde. Afwaardering vindt plaats ten 
laste van de resultatenrekening.

Materiële	vaste	activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrij-
vingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs omvat de inkoopprijs en bij-
komende kosten. Eventuele subsidies worden direct in minde-
ring 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 contan-
te  waarde  van  de  toekomstige  huurverplichtingen,  rekening  
houdend  met  een disconteringsvoet.

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van 
het boekjaar. 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 bere-
kend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfs-
terreinen en materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbeta-
lingen 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%.

Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld en waar-
over het besluit tot verkoop is genomen, worden gewaardeerd 
tegen de verwachte opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is 

Consolidatie
Stichting Espria beschikt op basis van statutaire bepalingen over 
de volledige zeggenschap over de in de consolidatie opgenomen 
stichtingen. Daarnaast beschikt Stichting Espria rechtstreeks, dan 
wel via de dochterstichtingen, over een meerderheidsbelang in 
de bij de consolidatie betrokken besloten vennootschappen.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge 
vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en  an-
dere  in  de  consolidatie  opgenomen  rechtspersonen  worden 
geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met 
derden buiten het Espria-concern zijn gerealiseerd. Ongereali-
seerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëli-
mineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermin-
dering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en 
andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar 
nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waar-
deringsgrondslagen voor het Espria-concern.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de volgende 
stichtingen en vennootschappen die tot het Espria-concern beho-
ren:
- Groep Stichting Evean te Purmerend;
- Groep Stichting Evean Zorg te Purmerend;
- Groep Stichting Icare te Meppel;
- Groep Espria Participaties B.V. te Meppel;
- Groep Stichting Zorggroep Meander te Veendam;
- Stichting Espria te Meppel;
- Stichting GGZ Drenthe te Assen;
- Stichting De Trans te Rolde;
- Stichting Zorgcentrale Noord te Meppel;
- Stichting Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel te Assen.

In de groep Stichting Evean te Purmerend zijn de volgende enti-
teiten in de consolidatie opgenomen:
- Stichting Evean te Purmerend;
-  Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Water-

land te Purmerend;
- Stichting Evean Facilitas te Purmerend;
- Stichting Evean Cumulus te Purmerend;
- Stichting PartiCura te Purmerend;
- PartiCura Zorgbemiddeling B.V. te Purmerend.

In  de  groep  Stichting  Evean  Zorg  te  Purmerend zijn  de  vol-
gende entiteiten in  de  consolidatie opgenomen:
- Stichting Evean Zorg te Purmerend;
- Evean Kraamzorg B.V. te Purmerend;
- Evean Werkt B.V. te Purmerend;
- Stichting Evean Caro te Purmerend;
-  Revalidatiehotel Recura B.V. te Zaanstad (80% belang, integraal 

geconsolideerd).

In de groep Stichting Icare te Meppel zijn de volgende entiteiten 
in de consolidatie opgenomen:
- Stichting Icare te Meppel;
- Icare Beheer en Ontwikkeling B.V. te Meppel;
- Stichting HdS, Christelijke Organisatie voor Zorg te Meppel;
- Stichting Missiehuis Vrijland te Meppel;
- Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord te Meppel.

In  de  groep  Espria  Participaties  B.V.  te  Meppel  zijn  de  volgen-
de  entiteiten  in  de  consolidatie opgenomen:
- Espria Partcipaties B.V. te Meppel;
-  umcGroningen Thuis B.V. te Groningen (50% belang, integraal 

geconsolideerd).

In de groep Stichting Zorggroep Meander zijn de volgende enti-
teiten in de consolidatie opgenomen:
- Stichting Zorggroep Meander te Veendam;
- Stichting Kinderopvang Meander te Veendam.

Per 24 oktober 2016 is Evean Services B.V. te Harderwijk opgehe-
ven.

Verbonden	partijen
Alle groepsmaatschappijen van Stichting Espria worden aange-
merkt als verbonden partij. Ook de bestuurders, statutaire direc-
tieleden 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 VOOR DE OPSTELLING  
VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte metho-
de. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liqui-
de middelen en schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten 
en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmid-
delen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermij-
nen 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.
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teerd. De productie van het onderhanden werk is bepaald door 
de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC’s die ul-
timo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden 
de voorschotten die ontvangen zijn van zorgverzekeraars in min-
dering gebracht. Verder wordt de voorziening met het oog op de 
nuancering van de omzet in mindering gebracht op het saldo on-
derhanden werk.

Vorderingen	uit	hoofde	van	bekostiging	/	schulden	uit	hoofde	
van	bekostiging
Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging worden bij 
eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, vervolgwaar-
dering vindt plaats tegen gearmortiseerde kostprijs. De vorde-
ringen worden individueel beoordeeld op inbaarheid. Eventuele 
voorzieningen worden verantwoord onder de kortlopende schul-
den 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 wor-
den als passiefpost in de balans verantwoord.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld 
op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante 
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis 
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de re-
sultatenrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vorde-
ring. Een voorziening dubieuze debiteuren wordt gevormd bij 
verwachte oninbaarheid van de vorderingen die naar ouderdom 
wordt vastgesteld. Posten ouder dan een half jaar worden voor-
zien indien de inbaarheid twijfelachtig is.

Posten ouder dan een jaar worden geheel voorzien. Debiteuren-
vorderingen groter dan € 0,1 miljoen worden individueel beoor-
deeld op inbaarheid.

Vorderingen op groepsmaatschappijen worden afzonderlijk be-
oordeeld op inbaarheid. Bij mogelijke oninbaarheid van de vor-
dering kan een voorziening achterwege blijven indien een andere 
groepsmaatschappij zich garant stelt voor de vordering. Bij vor-
deringen tussen groepsmaatschappijen wordt over het gemid-
deld uitstaand saldo rente in rekening gebracht.

Liquide	middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Reke-
ning-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schul-
den aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij 
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzake-
lijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. 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 ba-
lans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding 
zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening reorganisaties
Voor uitgaven in het kader van een reorganisatie wordt een voor-
ziening gevormd. Het betreffen kosten die rechtstreeks ontstaan 
als gevolg van de reorganisatie. Deze zijn onderbouwd met een 
gedetailleerd en geformaliseerd reorganisatieplan. Indien afvloei-
ing van personeel aan de orde is, zijn de kosten hiervan meege-
nomen voor zover er ook gerechtvaardigde verwachtingen zijn 
gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen heeft. Van een 
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uit-
voering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn ge-
maakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. De 
waardering van verplichtingen ten opzichte van boventallige me-
dewerkers geschiedt op basis van het werkelijke salaris, waarbij 
een schatting wordt gemaakt van het aantal maanden waarop 
de medewerker boventallig en niet meer werkzaam zal zijn.

Voorziening jubilea-uitkeringen
Voor de verwachte kosten van voorwaardelijk toegekende rech-
ten voor jubilea-uitkeringen aan medewerkers wordt een voor-
ziening gevormd. De omvang van de voorziening wordt bepaald 
rekening houdend met de verwachte vertrekkans, de contante 
waarde van toekomstige salarisstijgingen en een disconterings-
voet van 3%.

Voorziening arbeidsongeschiktheid
Een voorziening arbeidsongeschiktheid wordt gevormd voor de 
toekomstige risico’s uit hoofde van (deels) arbeidsongeschik-
te medewerkers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen het 
bedrag van de bezoldiging inclusief werkgeverslasten dat naar 
verwachting (in de toekomst) verschuldigd zal zijn, voor zover 
hiervoor geen vergoeding (bijvoorbeeld uit verzekering) wordt 
ontvangen.

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 ver-
schil ten laste van het resultaat over het boekjaar gebracht. In-
dien de verwachte opbrengstwaarde hoger is dan de boekwaarde 
wordt de herwaardering verwerkt in een herwaarderingsreserve. 
Bij de realisatie van de waardestijging wordt de herwaardering 
verwerkt in de resultatenrekening.

Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging 
van de materiële vaste activa die tot en  met  31  december  2011  
in  aanmerking kwamen  voor  integrale  nacalculatie. Dit  in  be-
ginsel risicoloze bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervan-
gen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten 
worden voortaan bekostigd via een normatieve huisvestings-
component (NHC) in de integrale tarieven, waarbij tot 2018 een 
overgangsregeling geldt waarin de nacalculatie van kapitaallas-
ten wordt afgebouwd en de vergoeding op basis van NHC wordt 
opgebouwd. Hierdoor zijn nieuwe risico’s voor het vastgoed 
ontstaan, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), 
marktontwikkelingsrisico’s en het risico van duurzame waarde-
vermindering bij structurele exploitatieverliezen. Ook voor na-
calculeerbare huurcontracten zijn vergelijkbare risico’s ontstaan, 
waardoor bij structurele verliezen een voorziening voor verliesla-
tende contracten dient te worden gevormd.

Voor de bijzondere waardeverminderingen wordt verwezen naar 
hetgeen onder 6.1.4.4 is opgenomen.

Financiële	vaste	activa
Financiële vaste activa zijn activa die bestemd zijn om de uitoe-
fening van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam te 
dienen. Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deel-
nemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, 
worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Invloed van 
betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij 
het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen 
die gelden voor deze jaarrekening. Indien onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor het bepalen van de nettovermogenswaar-
de, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens 
de nettovermogenswaarde negatief is, wordt een voorziening ge-
vormd indien geheel of ten dele wordt ingestaan voor de schul-
den van de deelneming of indien het stellige voornemen aanwe-
zig is de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te 
stellen. De eerste waardering van gekochte deelnemingen is ge-
baseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en pas-
siva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering 
worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarreke-
ning, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien 
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waarde-
ring plaats tegen deze lagere waarde, afwaardering vindt plaats 
ten laste van de resultatenrekening.

Overige financiële vaste activa worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde onder aftrek van eventue-
le voorzieningen voor oninbaarheid. Vervolgwaardering vindt 
plaats tegen de geamortiseerde kostprijs.

Financial	leasing
Stichting Espria leaset een deel van de gebouwen en terreinen. 
Hierbij heeft Stichting Espria grotendeels de voor- en nadelen 
verbonden aan het eigendom van deze activa. Deze activa wor-
den geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract 
tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waar-
de 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.

De  rentecomponent wordt  gedurende  de  looptijd  van  het  
contract  verantwoord  in  de resultatenrekening met een vast 
rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscom-
ponent. De relevante activa worden afgeschreven over de reste-
rende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

Operational	leasing
Bij Stichting Espria bestaan er leasecontracten, waarbij een groot 
deel van de voor- en nadelen die aan eigendom verbonden zijn, 
niet bij Stichting Espria liggen. Deze leasecontracten worden ver-
antwoord als operational lease. Verplichtingen uit hoofde van 
operational leasing worden, rekening houdend met ontvangen 
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de resul-
tatenrekening over de looptijd van het contract.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoop-
prijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de 
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met 
de incourantheid van voorraden. Alleen winkelvoorraad, duur ge-
reedschap, technische onderdelen en horecavoorzieningen wor-
den als voorraad gewaardeerd.

Onderhanden	werk	uit	hoofde	van	DBC’s/DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s wordt gewaardeerd 
tegen de verwachte opbrengstwaarde. Hierbij is een inschatting 
gemaakt van de verwachte opbrengstwaarde per uur behan-
deling, terwijl voor verblijf (indien van toepassing) de prijs per 
dag bepaald op basis van de productstructuur verblijf is gehan-
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De realiseerbare waarde kan bestaan uit de contante waarde van 
de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwach-
ting bij voortgezet gebruik zal genereren of de bij verkoop naar 
verwachting te realiseren directe opbrengstwaarde.

Stichting  Espria  beschikt  over  vastgoed  waar  zorg  wordt  ver-
leend  waarop  aanspraak  bestaat ingevolge voormalig artikel 6 
van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels 
aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van (voor-
heen) vergunningsplichtige investeringen is vervangen door 
prestatiebekostiging. Hierbij geldt een gefaseerde overgang met 
een overgangstermijn tot en met 2017.

Stichting  Espria  beschikt  tevens  over  vastgoed  waar  curatieve  
zorg  wordt  verleend  die  wordt bekostigd  vanuit  de  Zorgverze-
keringswet en  het  ministerie  van  Veiligheid  en  Justitie.  Voor  
dit vastgoed was in 2011 reeds bekend dat de bekostiging zou 
worden aangepast, maar de exacte invulling en tarieven waren 
nog niet bekend. Met ingang van 2013 is volledige nacalculatie 
van kapitaallasten vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij 
geldt deels een gefaseerde overgang met een overgangstermijn 
tot en met 2017.

Als gevolg van de wijzigingen in de bekostiging, in samenhang 
met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming 
van de langdurige zorg, was ultimo 2016 sprake van indicaties die 
kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering.

Als gevolg daarvan heeft Stichting Espria in voorgaande jaren over-
eenkomstig RJ 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving een 
beoordeling op bijzondere waardeverminderingen met een duur-
zaam karakter uitgevoerd. Jaarlijks en ook eind 2016 heeft een ac-
tualisatie van de opgestelde bedrijfswaarde berekeningen plaats-
gevonden op basis van de recent opgestelde meerjarenbegroting. 
Stichting Espria heeft de realiseerbare waarde van het vastgoed 
getoetst op basis van de contante waarde van de toekomstige kas-
stromen van haar zorgvastgoed. Deze is benaderd op het niveau 
van de kasstroomgenererende eenheden en vergeleken met de 
boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering 
samenhangende activa per 31 december 2016.

Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de 
benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:

• Ontwikkeling in en samenstelling van de cliëntenpopulatie;
•  Gemaakte afspraken met zorgkantoren over afbouw intramura-

le capaciteit;
•  Uit  de  meerjarenbegroting afgeleide  kasstromen  voor  de  

jaren  2017  tot  en  met  2020  en genormaliseerde trendmatige 
kasstromen vanaf 2021 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 huurcontrac-
ten 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%.

Dochtermaatschappij Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Fe-
lixoord heeft gegeven de voorgenomen verkoop geen bedrijfs-
waardeberekening opgesteld op basis van een eigen meerjaren-
begroting, maar heeft de realiseerbare waarde bepaald op basis 
van de bij verkoop te verwachten directe opbrengstwaarde. De 
boekwaarde van het actief is afgewaardeerd tot de waarde van 
de bieding.

Het verschil tussen de boekwaarde van de materiële vaste activa 
per 31 december 2016 en de contante waarde van de toekomstige 
kasstromen bedraagt voor enkele kasstroom genererende een-
heden dan wel de marktwaarde in totaal € 3 miljoen negatief. 
In overeenstemming met de bepalingen van RJ 121 van de Richt-
lijnen voor de Jaarverslaggeving is dit verschil in mindering ge-
bracht op de boekwaarde van de desbetreffende activa ultimo 
2016 en ten laste gebracht van het resultaat 2016. Daarnaast is 
de bijzondere waardevermindering van 2015 en voorgaande ja-
ren voor een bedrag van € 2,5 miljoen in 2016 teruggenomen als 
gevolg van een verwachte verbetering van de toekomstige net-
to-kasstroom van andere kasstroomgenererende eenheden.

Opbrengsten

Algemeen
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de in-
ning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate 
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouw-
baar 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 wor-
den 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 toegere-
kend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke onder-
steuning worden verantwoord naar rato van de verrichte presta-
ties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum 

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 voor-
ziening betreft de contante waarde van de in de toekomst een-
malig uit te keren PBL-uren.

De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leef-
tijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige 
leeftijd. Gedurende de opbouwperiode vindt jaarlijks een dotatie 
plaats aan de voorziening.

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 regu-
liere rechten. De voorziening wordt gewaardeerd tegen het per 
balansdatum geldende uurtarief inclusief opslag werkgeverslas-
ten.

Naast een toekenning van rechten uit de specifieke overgangs-
regeling en reguliere rechten is in de CAO een algemene over-
gangsregeling opgenomen. De kosten die voortvloeien uit deze 
algemene overgangsregeling worden verwerkt in het jaar waarin 
de werknemer aanspraak maakt op deze extra rechten.

Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud, waarbij de uitgaven jaar-
lijks sterk fluctueren, wordt een voorziening gevormd om deze 
lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De om-
vang van de voorziening wordt bepaald op basis van actuele lan-
ge termijn onderhoudsplan. De toevoegingen aan de voorziening 
worden lineair over de jaren verdeeld. De kosten van groot onder-
houd worden ten laste van de voorziening gebracht voor zover zij 
zijn opgenomen in het lange termijn onderhoudsplan.

Voorziening verlieslatende contracten
Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd 
voor contracten die verliesgevend zijn, waarbij deze verliezen 
onvermijdbaar zijn. Waardering vindt plaats tegen de contante 
waarde van de geschatte toekomstige verliezen, rekening hou-
dend met een disconteringsvoet van 3%.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreffen diverse overige in rechte af-
dwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum be-
staan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van midde-
len noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 
is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen no-
minale waarde op basis van de beste schatting van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen.

Langlopende	schulden
Een schuld wordt als langlopend gerubriceerd als deze niet bin-
nen twaalf maanden na balansdatum kan worden opgeëist. 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar-
deerd tegen reële waarde, vervolgwaardering vindt plaats tegen 
geamortiseerde kostprijs. Betaalde disagio bij aangaan van le-
ningsovereenkomsten wordt in mindering gebracht op de nomi-
nale waarde van de langlopende schulden. Het disagio wordt als 
rentelast op lineaire basis gedurende de looptijd van de lening 
aan de verslagperioden toegerekend.

Kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen re-
ele waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de 
verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvan-
gen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder af-
trek van transactiekosten.

6.1.4.4 
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 winst- en verliesrekening opgenomen wan-
neer een vermeerdering van het economisch potentieel, samen-
hangend met een vermeerdering van een actief of een vermin-
dering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden 
verwerkt wanneer een vermindering van het economisch poten-
tieel, samenhangend met   een   vermindering   van   een   actief   
of   een   vermeerdering   van   een   verplichting,  heeft plaats-
gevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastge-
steld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn 
gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten wor-
den toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) 
en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconsta-
teerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Bijzondere	waardeverminderingen
Vaste activa worden beoordeeld op bijzondere waardeverminde-
ringen als sprake is van wijzigingen in omstandigheden waar-
door de vraag ontstaat of de boekwaarde van een actief terugver-
diend kan worden.  De  terugverdienmogelijkheid  van  activa  die  
in  gebruik  zijn,  wordt  bepaald  door  de boekwaarde van een ac-
tief per balansdatum te vergelijken met de realiseerbare waarde. 
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Toelichting op de omzetverantwoording voor de boekjaren  
2014 tot en met 2016
Bij  de  omzetverantwoording  is  sprake  van  schattingsposten  
ten  aanzien  van  ondermeer  de toerekening aan boekjaren van-
uit de schadelastprognoses verwachte overproductie per verzeke-
raar per contractdeel en de waardering van onderhanden projec-
ten.

De raad van bestuur heeft de Zvw-omzet en daarbij behorende 
balansposten naar beste weten bepaald en daarbij rekening ge-
houden met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die 
landelijk een rol spelen en ook bij Stichting GGZ Drenthe van toe-
passing zijn.

Hierna wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2016 van 
GGZ Drenthe toegelicht:

a)  Zelfonderzoek schadejaar 2014
Stichting GGZ Drenthe heeft het zelfonderzoek inzake schadejaar 
2014 volgens het controleprogramma en op basis van het functio-
neel ontwerp uitgevoerd. Op dit moment worden de uitkomsten 
door de “controlerend” zorgverzekeraar beoordeeld en aanslui-
tend moeten deze door beide partijen definitief overeengekomen 
en vastgesteld worden. Stichting GGZ Drenthe heeft de uitkom-
sten van de zelf vastgestelde fouten in de jaarrekening verwerkt.

b) Zelfonderzoek schadejaar 2015
Ten aanzien van schadejaar 2015 heeft Stichting GGZ Drenthe re-
levante controlepunten van het zelfonderzoek 2014 ook voor het 
schadelastjaar 2015 zoveel mogelijk in detail uitgevoerd of een 
inschatting gemaakt op basis van de uitkomsten controles 2014.

Stichting GGZ Drenthe gaat er van uit dat de effecten van het 
zelfonderzoek 2015 en de overige controlepunten kunnen worden 
afgedekt met de getroffen voorziening voor overproductie van 
het schadelastjaar 2015. Desondanks dient er rekening mee te 
worden gehouden dat de uiteindelijke financiële afwikkeling kan 
afwijken van de inschatting in de jaarrekening 2016.

c) Zelfonderzoek schadejaar 2016
Ook ten aanzien van schadejaar 2016 heeft Stichting GGZ Dren-
the het zelfonderzoek, zoveel mogelijk in detail uitgevoerd of een 
inschatting gemaakt op basis van de uitkomsten controles 2014.

Stichting GGZ Drenthe gaat er van uit dat de effecten van het 
zelfonderzoek 2016 en de overige controlepunten kunnen worden 
afgedekt met de getroffen voorziening voor overproductie van 
het schadelastjaar 2016. Desondanks dient er ook rekening mee 
te worden gehouden dat de uiteindelijke financiële afwikkeling 
kan afwijken van de inschatting in de jaarrekening 2016.

d)  Schadelast(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van  
diverse contractafspraken

Stichting GGZ Drenthe heeft diverse contractafspraken gemaakt 
met de zorgverzekeraars die van invloed kunnen zijn op het tota-
le schadelastplafond en de eventuele deelplafonds voor de scha-
dejaren 2014 tot en met 2016. De deelplafonds verschillen per 
contract en zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. Voor 
een deel kan per balansdatum nog geen exacte inschatting ge-
maakt worden van de uitkomsten van deze contractafspraken en 
de gevolgen daarvan voor de schadelast(deel)plafond(s).

Bij de bepaling van de contractafspraken 2014 tot en met 2016 
per zorgverzekeraars is rekening gehouden met overeengekomen 
substitutie tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ, de overeen-
gekomen schoning van Jeugd DBC’s per 31 december 2014, over-
eengekomen afspraken ten gevolge van wijzigingen marktaan-
delen zorgverzekeraars en indien van toepassing de afgesproken 
aantallen geopende DBC’s en prijzen per cliënt.

e)  Zorgcontractering 2014 tot en met 2016 en schadelastprognoses 
2016 die inherent onzekerheden bevatten

Door Stichting GGZ Drenthe zijn uit hoofde van de zorgcontrac-
tering 2014 tot en met 2016 met zorgverzekeraars afspraken ge-
maakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een 
inschatting gemaakt van de (verwachte) realisatie van deze con-
tractafspraken. Deze inschatting is met onzekerheden omgeven 
omdat nog beperkt ervaring bestaat met dergelijke prognoses in 
de GGZ-sector.

Voor de schadelastjaren 2014 tot en met 2016 is daarbij tevens 
sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen waaronder: af-
schaffing representatiemodel, diverse deelplafonds per zorgver-
zekeraar, invoering basis GGZ, voortijdige afsluiting jeugd DBC’s 
en wijzigingen in de productiemix door ambulantisering en inzet 
op zwaardere en intensievere vormen van behandeling.

Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprogno-
se is rekening gehouden bij de bepaling van de opbrengstverant-
woording 2016. Voor zover uit de analyse op (deel)contract niveau 
een verwachte overproductie blijkt, is deze pro rata toegerekend 
aan het boekjaar 2016 voor het percentage  dat  de  DBC’s  (van  
het  betreffende  deelcontract)  gemiddeld  gereed  waren  per  31 
december 2016.

f)  De waardering van het Onderhanden werk DBC bevat inherente 
onzekerheden, mede in relatie tot contractafspraken, in de regis-
tratie en waardering.

Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden 
werk per 31 december 2016 verwijzen wij naar de toelichting op 
de post onderhanden werk en de waarderingsgrondslagen ter-
zake. Wij attenderen op de bijzonderheid dat een inschatting 
gemaakt moest worden van de vraag of sprake is van een verlies-

en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten. Voorwaarde 
hiervoor is dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, 
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•  Het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
•  Waarschijnlijke economische voordelen;
•  De mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is ver-

richt kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
•  Gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt 

kunnen betrouwbaar worden bepaald.

Als niet voldaan kan worden aan bovengenoemde voorwaarden 
dan worden de opbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van 
de kosten van dienstverlening.

Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare 
kosten is geen rekening gehouden met de  na-indexering. De  
met  de  opbrengsten samenhangende lasten  worden  toegere-
kend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Uitgangspunten Sociaal domein
Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de 
toenmalige AWBZ en Zvw zorg overgeheveld van de zorgkantoren 
respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (decentra-
lisatie).

Als gevolg van deze decentralisatie is er voor 2016 sprake van een 
bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig de lan-
delijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij 
continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevol-
gen die leiden tot inherente onzekerheden. Deze zijn naar beste 
weten geschat door de raad van bestuur en verwerkt in de jaarre-
kening, maar kunnen tot nagekomen effecten leiden in volgend 
jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het 
feit dat per gemeente verschillende producten zijn afgesproken 
en separate voorwaarden gelden (zoals bijvoorbeeld de tijdige 
aanwezigheid van een geldige beschikking).

De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwik-
keling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend. De raad 
van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten ge-
schat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op 
het resterende inherente risico dat kan leiden tot nagekomen fi-
nanciële effecten in 2017 of later.

Uitgangspunten Wijkverpleging
Als onderdeel van de transitie van de langdurige zorg in 2015 is 
de wijkverpleging overgeheveld van de  Wet  op  de  langdurige  
zorg  (uitgevoerd  door  zorgkantoren)  naar  de  Zorgverzeke-
ringswet (uitgevoerd door zorgverzekeraars). Dit ging gepaard 
met een nieuwe contracterings- en bekostigingswijze, waarbij 
er geen sprake meer is van een onafhankelijke indicatieorgaan 
voor de te leveren zorg. De introductie van de nieuwe bekosti-

ging van de wijkverpleging leverde ook discussies op over het 
opronden (naar boven afronden) van geleverde zorgtijd en over 
de interpretatie van beleidsregels voor het registreren van zorg 
op basis van planning=realisatie en zorgarrangementen. Vanaf 
2016 is er bovendien sprake van een tendens van strakkere in-
terpretatie van contractafspraken door zorgverzekeraars.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben inherente onzekerheden 
voor de omzetverantwoording tot gevolg in de jaarrekeningen 
2015 en 2016. Het is niet uitgesloten dat bij materiële controles 
door verzekeraars afwijkingen van beleidsregels of contract-
voorwaarden worden geconstateerd, die leiden tot verrekenin-
gen van reeds geleverde en gefactureerde zorg. De raad van be-
stuur heeft de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen voor 
de omzetverantwoording naar beste weten geschat en verwerkt 
in deze jaarrekening 2016, maar wijst op de mogelijkheid dat de 
genoemde risico’s in 2017 of latere jaren tot nagekomen financi-
ele effecten kunnen leiden.

Prestatiebekostiging Zorgverzekeringswet

Algemeen
Bij het bepalen van de DBC-omzet voor de schadelastjaren 2014 
tot en met 2016 heeft dochtermaatschappij Stichting GGZ Dren-
the de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ge-
volgd zoals onderstaand opgenomen.

Met ingang van 2013 is voor de curatieve geestelijke gezondheid-
zorg prestatiebekostiging ingevoerd op basis van de DBC-syste-
matiek. In de periode 2008 tot en met 2012 is reeds gebruik ge-
maakt van de DBC-systematiek voor de incasso van het budget, 
maar vanaf 2013 zijn de DBC’s ook bepalend voor de omzet in de 
jaarrekening.

De systematiek kende inherente beperkingen waardoor in de pe-
riode 2008 tot en met 2013 geen goedkeurende verklaringen bij 
de DBC verantwoordingen konden worden verstrekt. Door de in-
voering van prestatiebekostiging in 2013 heeft dat ook geleid tot 
verklaringen met beperkingen bij de jaarrekeningen 2013 van 
GGZ organisaties. Deze generieke landelijke risico’s en onduide-
lijkheden zijn opgelost door het uitvoeren en afwikkelen van zelf-
onderzoeken voor het schadejaar 2013.

Voor het schadelastjaar 2014 heeft GGZ Drenthe het zelfonder-
zoek 2014 uitgevoerd en ingediend bij de controlerend zorgverze-
keraar. De definitieve uitkomsten hiervan zijn nog niet door beide 
partijen vastgesteld. Voor de schadelastjaren 2015 en 2016 zijn er 
nog geen definitieve controleprotocollen vastgesteld.

 



Focus op eigen regie
Espria jaarverslag 201660 Focus op eigen regie

Espria jaarverslag 2016 61

jaarverslag ‘16

schillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten 
behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaar-
de van die posten. Er wordt uitsluitend een latente belastingvor-
dering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 
toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de 
realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. 
Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum 
herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is 
dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden 
gerealiseerd.

Financiële	baten	en	lasten
Financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, reke-
ning houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 
activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt re-
kening  gehouden  met  de  verantwoorde  transactiekosten  op  
de  ontvangen  leningen  die  als onderdeel van de berekening 
van de effectieve rente worden meegenomen.

6.1.4.5 
GRONDSLAGEN VAN SEGMENTERING

In de jaarrekening wordt in overeenstemming met RJ Richtlijn 
655 Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening 
gemaakt in de segmenten Verpleging en Verzorging, Gehandi-
captenzorg, Psychiatrie, Jeugdgezondheidszorg, Kinderopvang, 
Ledenservice en Overig.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment 
is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De ver-
deling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten 
geschiedt op basis van onderlinge Service Level Agreements.

 

 

 

latend contract, waarbij ook de onzekerheden genoemd in deze 
toelichting een rol spelen. Er is per zorgverzekeraar beoordeeld of 
sprake is van een verlieslatend contract.

g)  Het bedrag dat voortvloeit uit de overgangsregeling NHC, zoals 
opgenomen in de omzet 2014 tot en met 2016, en waarvan 
goedkeuring door de NZa van het door Stichting GGZ Drenthe 
berekende bedrag nog niet heeft plaatsgevonden.

Stichting GGZ Drenthe heeft naar beste weten de berekening van 
de vergoeding uit hoofde van deze regeling gemaakt, in lijn met 
de beleidsregels en nadere aanwijzingen terzake en gaat uit van 
definitieve vaststelling en verrekening van de huidige opgeno-
men positie.

Afsluitend
De onzekerheden bij de hiervoor genoemde factoren versterken 
elkaar. De in deze jaarrekening 2016 uitgewerkte en onderbouw-
de schattingen kunnen derhalve in de realisatie afwijken. De uit-
eindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met 
de zorgverzekeraars en kunnen materieel afwijken van de in deze 
jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schat-
ting.

Subsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgeno-
men als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid be-
staat dat zij zullen worden ontvangen en dat het Espria-concern 
zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Exploita-
tiesubsidies worden als bate verantwoord in de resultatenreke-
ning in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt 
of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd ex-
ploitatietekort zich heeft voorgedaan. De subsidies van ministe-
ries/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 onder-
deel 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 de groep.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zo-
dra 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. In de overige bedrijfsopbreng-

sten worden onder meer de vergoedingen voor catering, win-
kelverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van 
onroerend goed en gerealiseerde boekwinsten op verkoop van 
onroerend goed verantwoord.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de ar-
beidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover 
ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belasting-
autoriteit.

Pensioenen
Stichting Espria heeft de toegezegde pensioenregeling bij het 
bedrijfstak pensioenfonds 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 voortvloei-
en uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 
het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Espria 
betaalt hiervoor premies die door werkgever en werknemer ge-
zamenlijk worden betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de gemiddelde dekkingsgraad 
van het pensioenfonds dit toelaat. In februari 2017 bedroeg de 
dekkingsgraad 91,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad 
is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan bin-
nen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen  en  voorziet  geen  nood-
zaak  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 be-
taalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
Stichting Espria heeft geen verplichting tot het voldoen van aan-
vullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting 
Espria heeft daarom alleen  de  verschuldigde  premies  tot  en  
met  het  einde  van  het  boekjaar  in  de  jaarrekening verant-
woord.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde 
en verrekenbare winstbelastingen en latente  belastingen.  De  
belastingen  worden  in  de  resultatenrekening opgenomen.  De  
over  het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de 
naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst 
over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven 
die zijn vastgesteld op verslagdatum en eventuele correcties op 
de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Voor latente 
belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke ver-
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6.1.5  
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Kosten van goodwill die van derden is verkregen  20.000 60.000
 
TOTAAL IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  20.000 60.000

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :  2016 2015
	 	 e	 e

Stand	per	1	januari	 	 	
- aanschafwaarde  200.001 1.959.140
- cumulatieve bijzondere waardeverminderingen  0 -554.478
- cumulatieve afschrijvingen  -140.001 -1.304.662
 
BOEKWAARDE PER 1 JANUARI  60.000 100.000

Mutaties	in	het	boekjaar	 	 	
- afschrijvingen  -40.000 -40.000
 
- terugname geheel afgeschreven activa   
  cumulatieve aanschafwaarde  0 -1.759.139
  cumulatieve bijzondere waardeverminderingen  0 554.478
  cumulatieve afschrijvingen  0 1.204.661
 
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER  20.000 60.000

Stand	per	31	december	 	 	
- aanschafwaarde  200.001 200.001
- cumulatieve afschrijvingen  -180.001 -140.001

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER  20.000 60.000

Toelichting:
De goodwill betreft de in het verleden betaalde koopprijs voor de overname van ATN B.V. en wordt in vijf jaar afgeschreven.

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Bedrijfsgebouwen en terreinen   226.880.212  231.362.836
Machines en installaties   24.860.867  25.913.205
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting   27.593.970  29.543.788
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa   3.965.894  3.035.835
 
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA   283.300.943  289.855.664

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :   
	 Bedrijfs-	 Machines	en	 Andere	vaste	 Materiële	vaste	 Totaal	
	 gebouwen	en	 installaties	 bedrijfsmiddelen,	 bedrijfsactiva	
	 terreinen	 	 technische	en	 in	uitvoering	en	
	 	 	 administratieve	 vooruitbetalingen	
	 	 	 uitrusting	 op	materiële	vaste	
	 	 	 	 activa	
	 e	 e	 e	 e	 e

Stand	per	1	januari	2016	 	 	 	 	
- aanschafwaarde  381.632.225 48.691.491  78.550.347  3.035.835 511.909.898
- cumulatieve bijzondere waardeverminderingen   -7.401.223  -37.254     -322.162              0    -7.760.639
- cumulatieve afschrijvingen                          -142.868.166  -22.741.032     -48.684.397          0   -214.293.595

BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2016              231.362.836 25.913.205 29.543.788    3.035.835 289.855.664

Mutaties	in	het	boekjaar	 	 	 	 	
- investeringen                                  6.559.334        1.431.585  6.979.252  9.195.283  24.165.454
- overboeking van materiële vaste activa in uitvoering                 7.798.696              80.266       322.641  -8.201.603            0
- terugnemingen van bijzondere waardeverminderingen    2.547.549                0                  0     0     2.547.549
- bijzondere waardeverminderingen                           -3.038.556          0    0  0  -3.038.556
- afschrijvingen                                -17.390.310 -2.249.281        -9.290.430    0    -28.930.021

- terugname geheel afgeschreven activa     
  cumulatieve aanschafwaarde  0  0  -484.362  0  -484.362 
  cumulatieve afschrijvingen  0  0   484.362  0   484.362

- desinvesteringen     
  cumulatieve aanschafwaarde           -2.823.117 -804.480    -11.322.185  -63.621  -15.013.403 
  cumulatieve bijzondere waardeverminderingen                    -2.369.130 0        0      0 -2.369.130 
  cumulatieve afschrijvingen                       4.232.910  489.572  11.360.904   0  16.083.386

MUTATIES IN BOEKWAARDE (PER SALDO)   -4.482.624 -1.052.338  -1.949.818  930.059 -6.554.721

Stand	per	31	december	2016	 	 	 	 	
- aanschafwaarde                         393.167.138  49.398.862 74.045.693  3.965.894 520.577.587
- cumulatieve bijzondere waardeverminderingen             -10.261.360        -37.254     -322.162  0  -10.620.776
- cumulatieve afschrijvingen       -156.025.566 -24.500.741    -46.129.561      0 -226.655.868
 
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2016                  226.880.212 24.860.867  27.593.970  3.965.894 283.300.943

 
Toelichting:
De materiële activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen 
(6.1.6). Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn begrepen geactiveerde financial leasecontracten met een boekwaarde per 31 december 2016 van € 28,3 miljoen. De 
leasetermijnen met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 2,8 miljoen, tussen 1 en 5 jaar  € 8,4 miljoen en langer dan 5 jaar € 17,1 miljoen. Stichting Espria is niet de 
juridische eigenaar van het betreffende vastgoed. Het totaal van de in 2016 in rekening gebrachte huurtermijnen bedraagt € 4,9 miljoen. De contante waarde van de 
resterende leaseverplichting bedraagt € 28,6 miljoen.

Voor de bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening (6.1.7).

Onder de terugname geheel afgeschreven activa zijn in 2016 met terugwerkende kracht alle buitengebruik zijnde inventaris verwerkt.
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3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Overige effecten   3.000  3.000
Overige vorderingen   1.398.357  2.118.589
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA   1.401.357  2.121.589

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:   
	 Deelnemingen	in		 Vorderingen	op		 Overige	 Overige	 Totaal	
	 groeps-	 participanten	 effecten	 vorderingen	
	 maatschappijen	 overige	
	 	 deelnemingen	 		 	
	 e	 e	 e	 e	 e

Stand	per	1	januari	2016	 	 	 	 	
- aanschafwaarde 40.000 30.000 73.307 6.130.517 6.273.824
- cumulatieve bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 -14.377 -14.377
- cumulatieve afschrijvingen -40.000 -30.000 -70.307 -3.997.551 - 4.137.858

BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2016 0 0 3.000 2.118.589 2.121.589

Mutaties	in	het	boekjaar	 	 	 	 	
- kapitaalstortingen 0 0 0 25 25
- Investeringen/desinvesteringen 0 0 -3.374 1.645.560 1.642.186
- ontvangen aflossing 0 0 3.374 -2.365.817 -2.362.443

MUTATIES IN BOEKWAARDE (PER SALDO) 0 0 0 -720.232 -720.232

Stand	per	31	december	2016	 	 	 	 	
- aanschafwaarde 40.000 30.000 69.933 7.776.102 7.916.035
- cumulatieve bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 -14.377 -14.377
- cumulatieve afschrijvingen -40.000 -30.000 -66.933 -6.363.368 -6.500.301
 
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2016  0 0 3.000 1.398.357 1.401.357

Toelichting:
Onder de overige vorderingen zijn opgenomen activa die vallen onder de NZA compensatieregeling (CA-300-493), een zeggenschapsbelang van 11% in GeriMedica B.V. en 
een latente vordering vennootschapsbelasting. Tevens bevat dit  hypothecaire leningen aan Tinteltuin B.V., welke annuïtair worden afgelost in 25 jaar. De resterende looptijd 
bedraagt 11 jaar.

De reële waarde van de financiële instrumenten benadert de boekwaarde.

Onder de financiële vaste activa is een bedrag opgenomen ad € 0,45 miljoen met een looptijd korter dan 1 jaar.

4. VOORRADEN   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Overige voorraden  246.552 223.956

TOTAAL VOORRADEN  246.552 223.956

Toelichting:
De overige voorraden betreft de voorraden en/of materialen van Stichting GGZ Drenthe voor de dagactiviteiten. De voorziening die in aftrek is gebracht bedraagt nihil 
(2015:nihil).

5. ONDERHANDEN WERK UIT HOOFDE VAN DBC’S/DBC-ZORGPRODUCTEN   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

Onderhanden werk DBC’s/DBC-zorgproducten  35.158.109 35.129.913
Af: ontvangen voorschotten DBC’s  -28.475.165 -22.346.431
 
TOTAAL ONDERHANDEN WERK  6.682.944 12.783.482

Toelichting:  
Het  onderhanden  werk  uit  hoofde  van  DBC’s,  DBBC’s  en  WJZ  worden  gewaardeerd  tegen  de  verwachte  opbrengstwaarde.  Hierbij  is  een  inschatting  gemaakt  van  
de  verwachte opbrengstwaarde  per uur behandeling,  terwijl voor verblijf de prijs per dag is bepaald op basis van de productstructuur.  De productie  van het onderhan-
den  werk is bepaald door de openstaande  verrichtingen  te koppelen aan de DBC’s, DBBC’s  en WJZ die ultimo boekjaar  openstonden.  Bij de bepaling van het onderhanden  
werk is rekening gehouden  met een voorziening overproductie en nuancering van de omzet. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van de 
zorgverzekeraars in mindering gebracht.  De afname van het onderhanden werk houdt verband met de bevoorschotting van Jeugdzorg.

6. VORDERINGEN EN/OF SCHULDEN UIT HOOFDE VAN BEKOSTIGING   
 t/m 2013 2014 2015 2016 totaal
	 e	 e	 e	 e	 e

Saldo	per	1	januari	 6.374.444 322 1.944.306 0 8.319.072
Financieringsverschil boekjaar    -5.148.467 -5.148.467
Correcties voorgaande jaren -1.660.139 2.169.693 -455.342 0 54.212
Betalingen/ontvangsten  -3.851.354     106.342     -158.061     0     -3.903.073
Subtotaal	mutatie	boekjaar		 -5.511.493  2.276.035  -613.403  -5.148.467  -8.997.328

SALDO PER 31 DECEMBER 862.951 2.276.357 1.330.903 -5.148.467 -678.256

Stadium	van	vaststelling	(per	erkenning):		 t/m	2013		 2014		 2015		 2016
Stichting Icare  c  c  b  a
Stichting Evean Zorg  c  c  c  a
Stichting PartiCura  c  c  c  a
umcGroningen Thuis B.V.  c  c  c  a
Stichting De Trans  a  a  a  a
Stichting Zorggroep Meander  b  b  b  a
Stichting GGZ Drenthe  c  c  a  a
Stichting HdS, Christelijke organisatie voor Zorg  c  c  b  a
Stichting Missiehuis Vrijland  c  c  b  a
Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord  c  c  b  a
a= interne berekening    b= overeenstemming met zorgkantoren/zorgverzekeraars    c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort   17.359.708  22.176.467
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot   18.037.964  13.857.395
	 	 -678.256  8.319.072

Specificatie	financieringsverschil	in	het	boekjaar	 	 	
  2016 2015
	 	 e	 e

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)   295.862.779  304.601.798
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Justitie   179.405  17.457.316
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw (NHC-component)   54.891  1.474.480
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget   -301.245.542  -321.589.288
TOTAAL FINANCIERINGSVERSCHIL   -5.148.467  1.944.306

Toelichting:  
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting met betrekking tot de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning (6.1.15).
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7. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Vorderingen op debiteuren   20.635.734  22.315.948
Nog te factureren omzet DBC’s   3.359.607  6.154.203
Overige vorderingen   4.193.401  1.670.726
Vooruitbetaalde bedragen   1.221.169  1.376.926
Nog te ontvangen bedragen   33.454.430  24.190.968
Overige overlopende activa   86.654  154.230
Belastingen en sociale premies   22.153  0
TOTAAL VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA   62.973.148  55.863.001

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 € 0,8 miljoen (2015: € 1 miljoen).

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen zijn de vorderingen verpand.

De stijging van de overige vorderingen wordt veroozaakt door de post te verrekenen met zorgverzekeraars 2016. Voor 2016 wordt door Zilveren Kruis een deel van het budget 
achteraf toegekend op basis van de meting op doelmatigheid.

De stijging van de nog te ontvangen bedragen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidie Zorginfrastructuur nog niet is ontvangen in 2016. Daarnaast heeft de 
facturering van geleverde diensten met betrekking tot december 2016 plaatsgevonden in januari 2017.

9. LIQUIDE MIDDELEN   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Banken   143.671.450  147.338.791
Kassen   183.959  267.410
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN   143.855.409  147.606.201

Toelichting:
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Stichting Espria heeft geen significante concentratie van kredietrisico’s. Alle banken voldoen aan onze eis van kredietwaardigheid 
(Long Term creditrating 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’)).

PASSIVA

10. EIGEN VERMOGEN   
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Kapitaal   1.168.574  1.168.574
Bestemmingsreserves   18.527.641  18.354.606
Bestemmingsfondsen   118.838.270  131.863.244
Algemene en overige reserves   26.142.519  25.941.997
Minderheidsbelang derden   544.342  359.957
TOTAAL EIGEN VERMOGEN   165.221.346  177.688.378

Kapitaal	 	 	 	
 Stand per  Resultaat-  Overige  Stand per 
Het verloop is als volgt weer te geven:  31-Dec-2015  bestemming  mutaties  31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e

Kapitaal  1.168.574  0  0  1.168.574
TOTAAL KAPITAAL  1.168.574  0  0  1.168.574

Bestemmingsreserves	 	 	 	
 Stand per  Stand per  Resultaat-  Overige Stand per 
Het verloop is als volgt weer te geven:  31-Dec-2015  bestemming  mutaties  31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e

Bestemmingsreserve algemeen   18.354.606  173.035  0  18.527.641
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES  18.354.606  173.035  0  18.527.641

Bestemmingsfondsen	 	 	 	
 Stand per  Resultaat-  Overige  Stand per 
Het verloop is als volgt weer te geven:  31-Dec-2015  bestemming  mutaties  31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e

Reserve aanvaardbare kosten   131.796.230  -11.763.019  -1.208.582  118.824.629
Bestemmingsfondsen  67.014  0  -53.373  13.641
TOTAAL BESTEMMINGSFONDSEN  131.863.244  -11.763.019  -1.261.955  118.838.270

Algemene	en	overige	reserves	 	 	 	
 Stand per  Resultaat-  Overige  Stand per 
Het verloop is als volgt weer te geven:  31-Dec-2015  bestemming  mutaties  31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e

Algemene reserves  25.941.997  120.988  79.534  26.142.519
TOTAAL ALGEMENE EN OVERIGE RESERVES  25.941.997  120.988  79.534  26.142.519

Minderheidsbelang	derden	 	 	 	
 Stand per  Resultaat-  Overige  Stand per 
Het verloop is als volgt weer te geven:  31-Dec-2015  bestemming  mutaties  31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e

Minderheidsbelang derden  359.957  0  184.385  544.342
TOTAAL MINDERHEIDSBELANG DERDEN  359.957  0  184.385  544.342
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Toelichting:

In de kolom ‘overige mutaties’ zijn de volgende posten verwerkt:

Bestemmingsfondsen:		 	 	
	 	 	 e

- Betreft de overdracht door Stichting Icare van activiteiten Welzijn Ouderen aan een derde partij    -1.181.016
- Betreft de reclassificatie van de Reserve Aanvaardbare kosten umcGroningen Thuis B.V. naar algemene reserve   -79.534
- Betreft de mutatie op de fondsenrekeningen van Stichting Maatschappelijke Dienstverleningen Zaanstreek/Waterland   -1.405
Subtotaal	Bestemmingsfondsen		 	 	 -1.261.955

Algemene	en	overige	reserves:		 	 	
	 	 	 e

- Betreft de reclassificatie van de Reserve Aanvaardbare kosten umcGroningen Thuis B.V. naar algemene reserve   79.534
Subtotaal	Algemene	en	overige	reserves		 	 	 79.534

Minderheidsbelang	derden	 	 	
	 	 	 e

- Betreft de verwerking van 50% van het resultaat van umcGroningen Thuis B.V.     -149.621
- Betreft de verwerking van 20% van het resultaat van Revalidatiehotel Recura B.V.    -10.921
- Betreft storting aandelenkapitaal in Revalidatiehotel Recura B.V. door derde    350.000
- Betreft de opheffing van Evean Services B.V.    -5.073
Subtotaal	minderheidsbelang	derden		 	 	 184.385

Onderstaand	zijn	de	eigen	vermogens	per	31	december	2016	en	resultaten	over	het	boekjaar	2016	
van	de	in	de	consolidatie	betrokken	entiteiten	gespecificeerd:	 	 31-dec-16		 Resultaat
	 	 e		 e

Stichting GGZ Drenthe   24.956.438  3.588.778
Stichting Icare   47.546.905  -4.355.026
Stichting Zorggroep Meander   12.371.118  -516.155
Stichting Evean   219.665  175
Stichting Evean Zorg   34.173.043  -8.959.345
Stichting de Trans   13.393.618  13.073
Stichting Evean Caro   3.718.139  -40.169
Stichting Particura   10.314.347  258.254
Stichting Evean Cumulus   4.103.266  110.307
Stichting Espria   12.451.083  -2.210.161
Stichting Zorgcentrale Noord   -628.235  -68.325
Overige entiteiten en eliminaties   2.601.959  23.647.590
Totaal	(inclusief	minderheidsbelang	in	het	eigen	vermogen)		 	 165.221.346  11.468.996

Bestemmingsreserves	 	 	
	 	 	 e

Investeringsfonds Stichting Espria    6.030.683
Reserve automatisering en decentrale bedrijfsreserves Stichting GGZ Drenthe    6.619.598
Bestemmingsreserve Congregratieraad Stichting Missiehuis Vrijland    254.924
Egalisatiereserve diverse gemeentes Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland    414.780
Bestemmingsreserve segment Ledenservice van Stichting Icare    5.207.656
Totaal	bestemmingsreserves		 	 	 18.527.641

Bestemmingsfondsen	 	 	
	 	 	 e

Reserve aanvaardbare kosten    118.824.629
Fondsenrekening cliënten Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland    13.641
Totaal	bestemmingsfondsen		 	 	 118.838.270

De volgende bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden binnen Espria onderkend:
In het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten worden de resultaten verwerkt die behaald zijn vanuit activiteiten die gefinancierd zijn binnen de Wlz, Zvw, Justitie, 
Wmo, Jeugdwet en overige subsidieregelingen.

11. VOORZIENINGEN   
Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per Dotatie Vrijval Onttrekking Stand per 
 31-Dec-2015    31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e	 e

Reorganisaties  14.673.677  5.049.839  -4.475.317  -9.689.728  5.558.471
Jubilea-uitkeringen  4.575.577  920.201  -29.297  -534.939  4.931.542
Arbeidsongeschiktheid  2.738.929  1.314.320  -1.026.011  -177.352  2.849.886
Levensfasebudget  6.192.656  830.155  -51.612  -288.054  6.683.145
Groot onderhoud  1.768.442  658.457  0  -512.464  1.914.435
Verlieslatende contracten  905.807  59.171  -251.938  -177.965  535.075
Overige voorzieningen  3.213.101  3.241.818  -166.115  -781.657  5.507.147
TOTAAL VOORZIENINGEN  34.068.189  12.073.961  -6.000.290  -12.162.159  27.979.701

Toelichting	in	welke	mate	(het	totaal	van)	de	voorzieningen	als	langlopend	moet	worden	beschouwd:	 	 	 31-Dec-2016
	 	 	 e

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)    12.827.165
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)    15.152.536
- waarvan langlopend (> 5 jaar)    2.413.639

Toelichting voorziening reorganisatie:
In 2016 en voorgaande jaren zijn reorganisatievoorzieningen gevormd voor medewerkers die als boventallig zijn aangemerkt. De voorziening is gebaseerd op de 
totale afkoopverplichting waarbij rekening wordt gehouden met de kans dat de medewerkers ander werk vinden binnen of buiten de organisatie. Aan de be-
staande reorganisatievoorziening is waar noodzakelijk aanvullend gedoteerd. De onttrekkingen uit de voorziening hebben primair betrekking op loondoorbeta-
ling aan boventalligen. De vrijval wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er sprake is van lagere boventalligheid als gevolg van hoger dan verwachte productie.

Toelichting voorziening jubilea-uitkeringen:
De voorziening jubilea-uitkeringen is in 2016 gebaseerd op de jubileaverplichting per medewerker, rekening houdend met een vertrekkans.
Het effect van de fluctuaties als gevolg van de oprenting (wijziging van de disconteringsvoet) bedraagt € 0,3 miljoen en is verantwoord onder de dotaties.

Toelichting voorziening arbeidsongeschiktheid:
Deze voorziening is gevormd als gevolg van individuele beoordeling op reïntegratiekans per medewerker in relatie tot de aard van de arbeidsongeschiktheid, 
ongeacht de duur van het verzuim.

Toelichting voorziening levensfasebudget:
De omvang van de voorziening is gebaseerd op geldende CAO-afspraken binnen de geestelijke gezondheidszorg respectievelijk de gehandicaptenzorg.

Toelichting voorziening groot onderhoud:
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de actuele lange termijn onderhoudsplanning van de diverse bedrijfsonderdelen.

Toelichting voorziening verlieslatende contracten:
De voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd voor huurcontracten die verliesgevend zijn en waarbij deze verliezen onvermijdbaar zijn. Waarde-
ring vindt plaats tegen de contante waarde van de geschatte toekomstige verliezen.

Toelichting overige voorzieningen: 
Onder de overige voorzieningen is opgenomen de voorziening Eigen Risicodragerschap WGA. Daarnaast is onder de overige voorzieningen een voorziening van 
€ 2,9 miljoen opgenomen voor het mogelijk 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   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Langlopende schulden aan kredietinstellingen   129.579.681  131.065.264
Overige langlopende schulden   435.882  495.882
Financial leaseverplichtingen   24.495.427  23.712.305
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN   154.510.990  155.273.451

Het verloop is als volgt weer te geven:  2016 2015
	 	 e	 e

Stand	per	1	januari	2016	 	  166.616.029  179.348.781
Bij: nieuwe leningen   21.836.781  766.666
Af: aflossingen   -20.998.571  -13.499.418

Stand	per	31	december	2016	 	  167.454.239  166.616.029
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar   -12.943.249  -11.342.578

STAND LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER   154.510.990  155.273.451

Toelichting	in	welke	mate	(het	totaal	van)	de	langlopende	schulden	als	langlopend	moet	worden	beschouwd:	 	
  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen   12.943.249  11.342.578
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost   154.510.990  155.273.451
- waarvan langlopend (> 5 jaar)   112.052.562  117.289.473

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) overhe-
den. 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.

13. OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016 31-Dec-2015
	 	 e	 e

 
Crediteuren   18.840.259  13.493.952
Schulden aan kredietinstellingen   3.329.937  20.889.305
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen   12.943.249  11.342.578
Belastingen en sociale premies   24.927.212  24.230.284
Schulden terzake pensioenen   9.768.087  9.778.417
Nog te betalen salarissen   17.419.517  6.377.151
Vakantiegeld   14.381.707  14.864.803
Vakantiedagen   21.143.171  20.404.957
Overige schulden   5.428.274  6.804.248
Nog te betalen kosten   18.830.524  17.835.129
Vooruitontvangen opbrengsten   3.068.586  3.676.453
Overige passiva   9.537  105.670
TOTAAL OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN   150.090.060  149.802.947

Toelichting:
Onder de schulden aan kredietinstellingen zijn in 2015 twee langlopende (niet geborgde) leningen van in totaal € 15 miljoen van de BNG bank van dochtermaatschappij Stich-
ting GGZ Drenthe verantwoord. Op grond van de algemene kredietvoorwaarden van de huisbankier bestond de mogelijkheid tot directe opeising. In 2016 is de mogelijkheid tot 
directe opeising komen te vervallen. In 2016 is een bouwkrediet ter waarde van € 2,5 milljoen van dochtermaatschappij Stichting De Trans onder de schulden aan kredietinstel-
lingen opgenomen ten behoeve van een locatie in Nooitgedacht. In 2017 wordt dit krediet omgezet in een langlopende lening zodra het bouwkrediet uitgeput is.

De belastingen en sociale premies bestaan uit nog af te dragen loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

De stijging van de nog te betalen salarissen wordt voornamelijk veroorzaakt door een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag van € 13,6 miljoen als gevolg van 
cao-onderhandelingen. 

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 procedu-
res 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 contract-
waarde 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 
53% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. Het maximale 
bedrag aan kredietrisico bedraagt € 4,5 miljoen.

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) ren-
tefluctuaties te beheersen.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde fi-
nanciële 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 Espria kent een fiscale eenheid voor de BTW voor de 
gehele groep. Stichting Espria is hoofdelijk aansprakelijk voor de 
belastingschulden  van de fiscale eenheid. Ultimo 2016
bedraagt de vordering van de fiscale eenheid € 0,8 miljoen.

Huur- en leaseverplichtingen
Stichting Espria heeft huur-, lease- en erfpachtverplichtingen 
voor een totaalbedrag van € 214,4 miljoen. Hiervan bedraagt  
€ 18,8 miljoen korter dan 1 jaar, € 62,6 miljoen tussen 1 en 5 jaar 
en € 133 miljoen langer dan 5 jaar.

Obligoverplichting
Een aantal leningen zijn geborgd bij het Waarborgfonds voor de 
Zorgsector (WfZ). Het Waarborgfonds neemt de verplichting over 
als de stichting niet meer in staat zou zijn aan haar rente- en 
aflossingsverplichtingen van deze schulden kan voldoen. Vanuit 
deze borging loopt de stichting risico voor maximaal 3% van de 
restschuld per balansdatum. De obligoverplichting Waarborg-
fonds bedraagt € 3,7 miljoen.

Bankgaranties
De hoogte van de afgegeven bankgaranties bedraagt ultimo 2016 
€ 0,7 miljoen.

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.

Letters of support
Als gevolg van een negatief vermogen ultimo 2016, een negatief 
exploitatieresultaat 2016 en een verwacht toekomstig negatief 
exploitatieresultaat bij ongewijzigd beleid heeft Stichting Icare 
een Letter of Support afgegeven bij Stichting Vegetarisch Zorg-
centrum Felixoord. Daarmee verklaart Stichting Icare dat zij het 
stellige voornemen heeft de lopende en benodigde financiering 
voor de operationele activiteiten van Stichting Vegetarisch Zorg-
centrum Felixoord voor de periode tot 23 mei 2018 te continueren.

Als gevolg van een negatief vermogen ultimo 2016 en een nega-
tief exploitatieresultaat  2016 heeft Stichting Espria een Letter of 
Support afgegeven  bij Stichting Zorgcentrale  Noord. Daarmee 
verklaart Stichting Espria dat zij het stellige voornemen heeft de 
lopende en benodigde financiering voor de operationele activitei-
ten van Stichting Zorgcentrale Noord voor de periode tot 23 mei 
2018 te continueren.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
De wijkverpleging  (de extramurale  producten PV (Persoonlijke 
verzorging)  en VP (verpleging))  worden met ingang van boekjaar 
2015 bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet  (Zvw). Daarnaast 
wordt de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bekostigd vanuit de 
Zvw. Voor zowel wijkverpleging als GRZ is het macrobeheers-
instrument van toepassing op grond waarvan bij een over-
schrijding van het landelijk budgetplafond het mogelijk is dat 
zorgaanbieders op basis hiervan een terugbetalingsverplichting 
opgelegd krijgen.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen 
inzicht in de omvang van deze verplichting, omdat het niet 
mogelijk is om een betrouwbare inschatting te maken van de uit 
het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze 
te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot 
uitdrukking gebracht in de balans  per 31 december 2016.

Overig
Stichting Evean Caro heeft zich garant gesteld voor de huurver-
plichtingen en BTW compensatie voor Revalidatiehotel Recura 
B.V.. De hoogte van deze garantie bedraagt € 3,8 miljoen. De 
investeringsverplichtingen ultimo 2016 bedragen € 0,9 miljoen.
Onder de voorzieningen  is reeds rekening gehouden met risico 
op uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag  over verlofdagen 
van afgelopen 5 jaar voor medewerkers die uit dienst zijn gegaan. 
Dit risico is ingeschat op circa 65 %. Het risico bestaat dat dit 
percentage hoger uit kan vallen.
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6.1.6

OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2016             
Leninggever		 Datum		 Hoofdsom	 Totale	 Soort	 Werkelijke	 Restschuld	31	 Nieuwe	 Aflossing	 Restschuld	 Restschuld	 Resterende	 Wijze	van	 Aflossing	2017		 Gestelde	zekerheden	 	
	 	 	 looptijd	(in	 lening	 rente	 december	2015	 lening	in	 in	2016	 31	december	 over	5	jaar	 looptijd	in	jaren	 aflossing	
	 	 	 jaren)	 	 	 	 2016	 	 2016	 	 eind	2016	 	 	 	
	 	 e	 	 	 	 e	 e	 e	 e	 e	 	 	 e

Kredietinstelling
BNG Bank  03-12-96  3.950.248  28  Onderhands  6,45%  1.269.723   141.080  1.128.643  423.241  8  Lineair  141.080  Garantie Provincie Drenthe 
BNG Bank  15-01-98  2.382.346  30  Onderhands  5,93%  1.032.350   79.411  952.939  555.885  12  Lineair  79.412  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  16-09-02  1.800.000  30  Onderhands  3,10%  1.020.000   60.000  960.000  660.000  16  Lineair  60.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  05-07-04  1.095.000  30  Onderhands  4,90%  693.500   36.500  657.000  474.500 18  Lineair  36.500  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  19-11-07  15.000.000  20  Onderhands  4,54%  9.000.000   750.000  8.250.000  4.500.000  11  Lineair  750.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  22-01-08  1.361.341  15  Onderhands  4,74%  657.982   90.756  567.226  113.446  7  Lineair  90.756  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  15-02-11  10.375.000  25  Onderhands  2,97%  8.715.000   1.539.194  7.175.806  5.100.807  20  Lineair  415.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  15-02-11  10.375.000  25  Onderhands  3,81%  8.715.000   415.000  8.300.000  6.225.000  20  Lineair  415.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  15-02-11  10.375.000  25  Onderhands  4,27%  8.715.000   415.000  8.300.000  6.225.000  20  Lineair  415.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  15-02-11  10.375.000  25  Onderhands  4,47%  8.715.000   415.000  8.300.000  6.225.000  20  Lineair  415.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  15-02-11  5.000.000  20  Onderhands  4,30%  4.000.000   250.000  3.750.000  2.500.000  15  Lineair  250.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  19-12-12  7.000.000  30  Onderhands  1,42%  6.300.001   233.333  6.066.668  4.900.003  25  Lineair  233.333  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
ING IM  19-12-12  11.000.000  30  Onderhands  3,02%  9.899.999   366.667  9.533.332  7.699.997  25  Lineair  366.667  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  01-10-13  15.000.000  10  Onderhands  3,50%   12.000.000  1.850.668  10.149.332  2.649.332  7  Lineair  1.500.000  Geen waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  01-10-15  2.900.000  15  Onderhands  3,75%   2.900.000  145.000  2.755.000  2.030.000  14  Lineair  145.000 Geen waarborgfonds voor de Zorgsector 
Disagio       -733.520   -33.568  -699.952      
BNG Bank  01-06-93  6.406.651  40  Onderhands  2,27%  1.800.000   100.000  1.700.000  1.200.000  16  Lineair  100.000  Garantie gemeente Stadskanaal 
BNG Bank  01-11-93  5.036.960  40  Onderhands  2,94%  3.423.118   146.990  3.276.128  2.473.758  16  Annuïtair  151.311  Garantie gemeente Stadskanaal 
BNG Bank  26-04-01  4.537.802  30  Onderhands  5,82%  4.537.802   0  4.537.802  4.537.802  14  Aflossingsvrij  0 Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  26-04-01  4.991.582  20  Onderhands  5,43%  1.497.476   249.579  1.247.897  0  5  Lineair  249.579  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Rabobank  14-11-14  2.000.000  10  Onderhands  eur+1,95%  1.750.000   200.000  1.550.000  550.000  7  Lineair  200.000  Hypotheek 
NWB Bank  31-12-11  6.523.091  25  Onderhands  3,79%  5.479.395   260.924  5.218.471  3.913.855  20  Lineair  260.924  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
NWB Bank  08-07-02  1.765.000  19  Onderhands  5,22%  617.750   88.250  529.500  88.250  6  Lineair  88.250  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
NWB Bank  31-07-13  2.600.000  30  Onderhands  3,24%  2.404.999   86.667  2.318.332  1.885.000  26  Lineair  86.667  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Delta Lloyd 20-03-06  2.983.136  30  Onderhands  3,95%  2.088.177   99.437  1.988.740  1.491.555  20  Lineair  99.437  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
NWB Bank  01-07-12  7.000.000  30  Onderhands  4,50%  6.066.667   233.333  5.833.334  4.666.667  26  Lineair  233.333  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
NWB Bank  01-05-12  8.000.000  27  Onderhands  4,70%  6.666.667   296.300  6.370.367  4.888.865  23  Lineair  296.300  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Rabobank  01-05-12  7.750.000  27  Onderhands  4,20%  6.458.333   287.038  6.171.295  4.736.111  23  Lineair  287.037  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Rabobank  01-08-12  4.600.000  30  Onderhands  2,98%  3.986.667   3.986.667  0    Lineair   Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  01-08-16  3.833.333  25  Onderhands  1,83%   3.833.333   3.833.333  3.833.333  25  Lineair  153.333  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Disagio  03-07-05  -179.800     -153.029   -5.993  -147.036  -117.067     
Disagio  31-07-13  -39.328     -36.051   -1.311  -34.740  -28.185     
ING Bank  27-12-04  2.500.000  28  Onderhands  4,50%  1.530.000   110.000  1.420.000  970.000  16  Lineair  1.420.000 Waarborgfonds voor de Zorgsector 
ING Bank  20-09-99  1.871.844  30  Onderhands  eur+0,5%  482.142   482.142  0  0  13  Lineair  0  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
NWB Bank  01-08-12  1.875.750  20  Onderhands  2,64%  1.518.465   89.321  1.429.144  982.538  17  Lineair  89.321  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  01-09-14  1.134.420  15  Onderhands  1,70%  1.039.885   75.628  964.257  586.117  13  Lineair  75.628  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
SNS Reaal Leven  03-10-94  158.823  30  Onderhands  1,25%  74.516   7.874  66.642  25.770  9  Annuïtair  7.973  Garantie gemeente Zaanstad 
ABN Amro Bank 01-01-99  363.024  25  Onderhands  2,21%  123.428   14.521  108.907  36.303  8  Lineair  14.521  Garantie gemeente Zaanstad 
NWB Bank  01-11-96  1.743.650  30  Onderhands  4,05% 601.258  601.258  0  0  0  Lineair   Rijksgarantie 
ABN Amro Bank  31-12-04  3.085.705  16,66  Onderhands  4,02%  1.089.073   181.512  907.561  0  5  Lineair  181.512 Waarborgfonds voor de Zorgsector 
ABN Amro Bank  01-01-98  2.488.031  23,25  Onderhands  4,00%  1.322.996   105.912  1.217.084  687.524  5  Lineair  105.912  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
NWB Bank  27-02-06  2.276.207  20  Onderhands  3,74%  1.251.915   113.810  1.138.105  569.055  10  Lineair  113.810 Waarborgfonds voor de Zorgsector 
ABN Amro Bank  01-01-98  2.461.553  23,25  Onderhands  4,33%  1.296.518   105.912  1.190.606  661.046 5  Lineair  105.912  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
NWB Bank  31-12-04  6.191.377  26,33  Onderhands  4,44%  3.673.804   239.596  3.434.208  2.236.228  14  Lineair  239.596  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
ABN Amro Bank  31-12-04  1.421.648  23,50  Onderhands  4,33%  755.771   60.534  695.237  392.567  11  Lineair  60.534  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  18-12-13  4.750.000  10  Onderhands  1,75%  3.800.000   475.000  3.325.000 950.000  7  Lineair  475.000  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  27-02-12  3.387.378  16  Onderhands  3,46%  2.752.242   211.711  2.540.531  1.481.977  12  Lineair  211.711  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  01-10-12  907.560  10  Onderhands  2,30%  635.292   90.756  544.536  90.756  6  Lineair  90.756  Waarborgfonds voor de Zorgsector 
BNG Bank  15-06-05  431.091  30  Onderhands  4,75%  114.957   14.370  100.587  28.737  7  Lineair  14.370  Garantie gemeente Alkmaar 
BNG Bank  01-04-15  766.666  23  Onderhands  1,37%  750.000   33.333  716.667  550.007  21  Lineair  33.333 Waarborgfonds voor de Zorgsector 
ING Bank  01-06-04  3.440.000  30  Onderhands  2,49%  2.121.317   2.121.317  0  0  0  Lineair   Waarborgfonds voor de Zorgsector 
TOTAAL  
KREDIETINSTELLINGEN       139.521.585  18.733.333  17.916.429  140.338.489  94.650.780    10.758.808  
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6.1.6

OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN              
Leninggever		 Datum		 Hoofdsom	 Totale	 Soort	 Werkelijke	 Restschuld	31	 Nieuwe	 Aflossing	 Restschuld	 Restschuld	 Resterende	 Wijze	van	 Aflossing	2017		 Gestelde	zekerheden	 	
	 	 	 looptijd	(in	 lening	 rente	 december	2015	 lening	in	 in	2016	 31	december	 over	5	jaar	 looptijd	in	jaren	 aflossing	
	 	 	 jaren)	 	 	 	 2016	 	 2016	 	 eind	2016	 	 	 	
	 	 e	 	 	 	 e	 e	 e	 e	 e	 	 	 e

VNN  01-09-14  600.000  10  Lening  4,50%  540.000   60.000  480.000  240.000  8  Jaarlijks lineair  60.000  Verpanding huur 
St. Steun a/d Kimme  01-01-99  158.823  20  Onderhands  0,00%  31.764   7.941  23.823  0  2  Lineair  7.941  
TOTAAL OVERIGE  
LANGLOPENDE SCHULDEN       571.764  0  67.941  503.823  240.000    67.941  

FINANCIAL LEASE               
Leninggever		 Datum		 Hoofdsom	 Totale	 Soort	 Werkelijke	 Restschuld	31	 Nieuwe	 Aflossing	 Restschuld	 Restschuld	 Resterende	 Wijze	van	 Aflossing	2017		 Gestelde	zekerheden	 	
	 	 	 looptijd	(in	 lening	 rente	 december	2015	 lening	in	 in	2016	 31	december	 over	5	jaar	 looptijd	in	jaren	 aflossing	
	 	 	 jaren)	 	 	 	 2016	 	 2016	 	 eind	2016	 	 	 	
	 	 e	 	 	 	 e	 e	 e	 e	 e	 	 	 e

Treant Zorggroep  31-12-10  4.743.030  50  Finan. Lease  5,25%  4.869.259   580.592  4.288.667  3.137.606  19  Annuïtair  228.392  Geen 
Treant Zorggroep  31-12-10  2.786.801  50  Finan. Lease  5,25%  2.575.405   -90.689  2.666.094  2.080.468  31  Annuïtair  119.594  Geen 
Parkheem  01-11-12  11.871.255  30  Finan. Lease  4,21%  10.618.165   395.712  10.222.453  9.019.557  27  Annuïtair  395.713  Geen 
Woonzorg Nederland 01-05-14  3.777.554  30  Finan. Lease  5,50%  3.598.073   108.627  3.489.446  2.924.151  27  Annuïtair  109.414  Geen 
Eigen Haard  01-01-72  10.196.536  45  Finan. Lease  5,25%  1.211.950   1.211.950  0  0  0  Annuïtair 0  Geen 
Ymere  01-01-70  3.383.154  50  Finan. Lease  5,25%  1.915.700   345.503  1.570.197  0  4  Annuïtair  368.266  Geen 
Eigen Haard  31-12-16  3.103.448  5  Finan. Lease  5,25%   3.103.448   3.103.448  0  5  Annuïtair  583.448  Geen 
Woonzorg Nederland  01-01-12  2.848.992  9  Finan. Lease  5,25%  1.734.128   462.506  1.271.622  0  5  Linear  311.673  Geen 
TOTAAL 
FINANCIAL LEASE        26.522.680  3.103.448  3.014.201  26.611.927  17.161.782    2.116.500  

TOTAAL        166.616.029  21.836.781  20.998.571  167.454.239  112.052.562    12.943.249  
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6.1.7 
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

BATEN

15. OPBRENGSTEN ZORGPRESTATIES EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

 
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)   302.769.776  301.793.576
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)   298.230.334  302.739.441
Opbrengsten Jeugdzorg   8.784.546  10.982.271
Opbrengsten Wmo   17.919.392  21.571.450
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies)   17.177.905  17.457.316
Persoonsgebonden en -volgende budgetten   4.538.313  4.865.624
Overige zorgprestaties   11.747.887  12.805.736
TOTAAL OPBRENGSTEN ZORGPRESTATIES EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING   661.168.153  672.215.414

Toelichting:
De opbrengsten zorgverzekeringswet zijn inclusief de omzet DBC’s/DBC-zorgproducten.

De afname van de opbrengsten Wlz-zorg wordt veroorzaakt door omzetting van intramurale zorg naar verzorgd wonen en de afbouw van de meerpersoonskamers in de 
verpleeghuizen.

De opbrengsten Jeugdzorg zijn lager in verband met lagere instroom en budgetkortingen.

De daling van de opbrengsten Wmo wordt veroorzaakt door een afname van het aantal cliënten en het aantal uren.

16. SUBSIDIES   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

 
Subsidies Wlz/Zvw-zorg   10.664.379  8.630.761
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie   130.000  0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS   2.690.438  2.526.046
Overige rijkssubsidies   0  70.740
Subsidies provincies en gemeenten   14.379.672  18.588.758
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies   2.380.917  2.461.612
TOTAAL SUBSIDIES   30.245.406  32.277.917

Toelichting:
De subsidies van provincies en gemeenten zijn exclusief Wmo en huishoudelijk hulp, uitgezonderd overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke- en vrouwenopvang. De 
subsidies van verslavingszorg en OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) zijn opgenomen onder subsidies van provincies en gemeenten.

De daling inzake de subsidies gemeentes wordt voornamelijk veroorzaakt door de overdracht van activiteiten jeugdgezondheidszorg aan derden.

17. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

 
Contributies   7.130.832  7.276.302
Verhuur   2.936.761  3.678.299
Overige   15.168.812  18.888.943
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN   25.236.405  29.843.544

Toelichting:
Door het afstoten van een aantal locaties in verband met de overdracht van activiteiten jeugdgezondheidszorg zijn de verhuuropbrengsten gedaald.

LASTEN

18. PERSONEELSKOSTEN   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

 
Lonen en salarissen   417.547.153  419.685.573
Sociale lasten   67.277.193  66.331.110
Pensioenpremies   34.002.554  34.403.943
Andere personeelskosten   29.953.042  26.222.595
Subtotaal	 	  548.779.942  546.643.221
Personeel niet in loondienst   27.376.576  27.564.182
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN   576.156.518  574.207.403

Specificatie	gemiddeld	aantal	personeelsleden	(in	FTE’s)	per	segment:	 	 	
Verpleging en Verzorging   7.152  7.456
Gehandicaptenzorg   763  757
Psychiatrie   1.723  1.825
Jeugdgezondheidszorg   100  143
Kinderopvang   14  18
Ledenservice   43  49
Overig   111  100
GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN OP BASIS VAN FULL-TIME EENHEDEN   9.906  10.348

Aantal	personeelsleden	dat	buiten	Nederland	werkzaam	is	 	  0  0

Toelichting:
De stijging van de personeelkosten wordt onder andere veroorzaakt door een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag als gevolg van cao onderhandelingen.

19. AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

	
Afschrijvingen:	 	 	
-immateriële vaste activa   40.000  40.000
-materiële vaste activa   28.930.021  28.718.409
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA   28.970.021  28.758.409

20. BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

 
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa   3.038.556  3.535.954
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa   -2.547.549  -3.415.966
TOTAAL BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN VASTE ACTIVA   491.007  119.988

Toelichting:
Als gevolg van de waardering op basis van bedrijfseconomische grondslagen zijn ultimo 2016 de bedrijfswaardeberekeningen van het vastgoed geactualiseerd. Voor zover er
sprake is van een lagere realiseerbare waarde dan de boekwaarde, zijn bijzondere waardeverminderingen in het resultaat verwerkt. Als er voor een kasstroomgenerende
eenheid sprake is van een verbetering van de toekomstige kasstromen op een reeds genomen bijzondere waardevermindering, dan wordt er een bedrag teruggenomen. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (6.1.4). In 2016 is er sprake van een bijzondere waardevermindering 
van per saldo € 0,5 miljoen.
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21. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

 
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten   23.200.120  25.001.861
Algemene kosten   36.332.636  39.424.296
Cliënt- en bewonersgebonden kosten   12.919.487  12.655.202

Onderhouds- en energiekosten:   
- Onderhoud   6.882.031  7.112.120
- Energiekosten gas   3.932.215  4.330.659
- Energiekosten stroom   2.881.828  3.270.758
- Energiekosten transport en overig   663.513  774.997
Subtotaal	onderhouds-	en	energiekosten	 	  14.359.587  15.488.534

Huur en leasing   23.301.057  26.461.613
Dotaties en vrijval voorzieningen   5.443.811  14.486.808
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN   115.556.698  133.518.314

Toelichting:
De daling van de dotaties en vrijval voorzieningen wordt voornamelijk verklaard door de gevormde reorganisatievoorzieningen ultimo 2015 ter dekking van de kosten voor
reorganisatie en boventalligheid in 2016.

22. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   
De specificatie is als volgt :  2016 2015
	 	 e	 e

	
Financiële	baten:	 	 	
Rentebaten   162.155  1.142.786
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten   0  43
Subtotaal	financiële	baten		 	 162.155  1.142.829

Financiële	lasten:	 	 	
Rentelasten   6.881.741  7.777.427
Waardeverandering financiële vaste activa en effecten   460.486  460.486
Vennootschapsbelasting   -74.813  -18.150
Overige financiële lasten   -160.543  -33.419
Subtotaal	financiële	lasten		 	 7.106.871  8.186.344

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   -6.944.716  -7.043.515

Toelichting:
De rentebaten zijn gedaald doordat de rentevergoeding op spaartegoeden in 2016 gedaald is naar nagenoeg nihil.

23. BEZOLDIGING LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN   

LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN   
bedragen in €
 J.L. KAUFFELD T.T.M. VAN GRINSVEN A.M. NOTERMANS 
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	
Functie(s)	 Voorzitter	RvB	 	Lid	RvB	 	Lid	RvB		 Lid	RvB		 Lid	RvB		 Lid	RvB
Aanvang en einde functievervulling  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 1/11 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)  65%  45% (2)  100%  75%  100%  100% 
Gewezen topfunctionaris?  nee  nee  nee  nee  nee  nee
(Fictieve) dienstbetrekking?  ja  ja  ja  ja  ja  ja
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning  138.014  98.349  185.382  135.521  218.086  33.683
Belastbare onkostenvergoedingen  (3)  (3)  (3)  (3)  (3)  (3)
Beloningen betaalbaar op termijn  7.099  4.850  10.888  8.324  10.953  1.801
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT  145.114  103.199  196.270  143.845  229.039  35.484

Toepasselijk WNT-maximum  116.350  103.069  179.000  171.782  179.000  38.174
Motivering indien overschrijding: zie  1)  1)  1)   1) 

 A.TH.J.M. ZUURE  M.W. MEERDINK  
	 2016	 2015	 2016	 2015	
Functie(s)	 	 	Lid	RvB	 		 Voorzitter	RvB
Aanvang en einde functievervulling   1/1 - 30/6   1/1 - 31/12 (4)
Omvang dienstverband (in fte)   50%   100%  
Gewezen topfunctionaris?   nee   nee
(Fictieve) dienstbetrekking?   ja   ja
Bezoldiging	 	 	 	
Beloning  58.296   225.567
Belastbare onkostenvergoedingen   (3)   (3) 
Beloningen betaalbaar op termijn   7.445   10.807
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT  65.742   236.374

Toepasselijk WNT-maximum  57.261   229.043
Motivering indien overschrijding: zie   1)   1) 
Uitkering wegens beeindiging dienstverband     18.000
Toepasselijk WNT maximum ontslaguitkering     75.000 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctiona-
rissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze ver-
antwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting 
Espria van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaxi-
mum in 2016 voor Stichting Espria bedraagt op basis van klasse 
V van de indeling €179.000, het WNT-maximum voor de zorg. Dit 

geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 
ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een 
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als 
voor het uurtarief.

Raad van Bestuur
De bestuurders Kauffeld, Van Grinsven en Notermans zijn geheel 2016 statutair-bestuurder van Stichting Espria geweest. Tot en met 30 juni 2015 vond samenwerking 
tussen Stichting Espria en Stichting Woonzorg Nederland plaats op basis van een personele unie raad van bestuur en raad van commissarissen. De bestuurders Kauffeld, 
Zuure en Van Grinsven waren zowel statutair-bestuurder van Stichting Espria als van Stichting Woonzorg Nederland. Bestuurder Kauffeld is na 30 juni 2015 aangebleven 
als bestuurder van Stichting Woonzorg Nederland (zie verder punt 2 hieronder).
(1)  Bij alle bestuurders is in 2016 sprake van een overschijding van de maximum bezoldigingsnorm onder WNT-2, maar is het overgangsrecht WNT van toepassing. Het WNT 

overgangsrecht was ook van toepassing voor de overschrijding van de maximum WNT bezoldigingsnorm in 2015 van de bestuurders Kauffeld, Zuure en Meerdink.
(2)  Na beëindiging van de personele unie tussen Stichting Espria en Stichting Woonzorg Nederland is bestuurder Kauffeld tot en met 31 juli 2016 bestuurder gebleven van 

Woonzorg Nederland. De kosten hiervoor zijn op basis van werkelijke tijdsbesteding (60% van de totale bezoldiging) in rekening gebracht bij Woonzorg Nederland. Bij de 
berekening van de omvang van zijn dienstverband voor Stichting Espria is hiermee rekening gehouden.

(3)  Er is sprake van een netto onkostenvergoeding die onderdeel uitmaakt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Daarmee valt deze vergoeding niet onder de 
WNT-bezoldiging.

(4)  Zoals vermeld in het jaarverslag 2015 trad de heer Meerdink per 1 januari 2016 uit dienst bij Stichting Espria. In 2016 was hij in dienst als onderzoeker bij de Stichting 
Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel.
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TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN   
bedragen in €
 H.C.P. NOTEN  B.E. BAARSMA  B. FRANSEN 
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	
Functie(s)	 Voorzitter	RvC	 	Voorzitter	RvC	 	Lid	RvC		 Lid	RvC		 Lid	RvC		 Lid	RvC
Aanvang en einde functievervulling  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/3  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning  25.767  21.473  4.295  14.315  17.178  14.315
Belastbare onkostenvergoedingen  - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn  - - - - - -
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT  25.767  21.473  4.295  14.315  17.178  14.315

Toepasselijk WNT-maximum  26.850  34.356  4.475  22.950  17.900  22.950
Motivering indien overschrijding: (1)      

 
 L. GEUT  P.A.M. LOVEN A.A. WESTERLAKEN 
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	
Functie(s)	 	 	Lid	RvC		 Lid	RvC		 Lid	RvC		 Lid	RvC	 Lid	RvC
Aanvang en einde functievervulling   1/1 - 30/6 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 -31/7 1/1 - 31/12
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning   5.726  17.178  14.315 10.021  14.315
Belastbare onkostenvergoedingen   - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn   - - - - -
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT   5.726  17.178  14.315 10.021  14.315

Toepasselijk WNT-maximum   11.475  17.900  22.950 10.442  22.950
Motivering indien overschrijding (1)      

 R. STEENBEEK  H.J.J.M.. BERDEN  J.M.L. VAN ENGELEN 
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	
Functie(s)	 	 Lid	RvC		 Lid	RvC		 	 Lid	RvC	
Aanvang en einde functievervulling   1/1 - 30/6  1/7 - 31/12   1/7 - 31/12 
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning   5.726  8.589   8.589 
Belastbare onkostenvergoedingen   - -  - 
Beloningen betaalbaar op termijn   - -  - 
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT   5.726  8.589   8.589 

Toepasselijk WNT-maximum   11.475  8.950   8.950 
Motivering indien overschrijding (1)      

(1)  De bezoldiging voor de toezichthouders valt volledig binnen de kaders van de WNT. De verschillen ten opzichte van 2015 worden verklaard doordat medio 2015 de 
personele unie tussen Stichting Espria en Stichting Woonzorg Nederland werd beëindigd. Tot medio 2015 werd de bezoldiging van commissarissen 50/50 verdeeld over 
Woonzorg Nederland en Espria. De Raad van Commissarissen heeft besloten niet te kiezen voor een maximale vergoeding voor zijn werkzaamheden.

LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN   
bedragen in €
 J.T.H. ADMIRAAL  H. VAN PETTEN  G.H. LEEFTINK 
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015
Entiteit	 St	Evean	Zorg	 St	Evean	Zorg	 St	Icare	
Functie(s)	 Directeur		 Directeur		 		 Directeur		 Directeur		 Directeur
Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12   1/1 - 31/7  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 100%  100%   100%  100%  100%
Gewezen topfunctionaris? nee  nee   nee  nee  nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja  ja   ja  ja  ja
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning  164.757  168.924   99.311  162.735  162.144
Belastbare onkostenvergoedingen  (2)  (2)   1.998  (2)  (2)
Beloningen betaalbaar op termijn  10.816  10.671   6.216  10.830  10.680
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT 175.573  179.596   107.524  173.565  172.823
Toepasselijk WNT-maximum  179.000  188.660   110.052  179.000  188.660
 
Uitkering wegens beeindiging dienstverband     150.000  
Toepasselijk WNT maximum ontslaguitkering     75.000  
Motivering indien overschrijding: zie     (7)  

 
 B.J. HOGEBOOM  D.A. VAN ACHTHOVEN E. KUIPER (6)  
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015
Entiteit	 St	Icare	 St	Icare	 	 St	Icare	
Functie(s)	 	 Directeur		 	Directeur		 Directeur	 Directeur	
Aanvang en einde functievervulling  1/1 - 30/6  1/1 - 31/12  1/8 - 31/12  1/2 - 31/7 
Omvang dienstverband (in fte)  100%  100%  100%  100% 
Gewezen topfunctionaris?  nee  nee  nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking?  ja  ja  ja  ja 
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning   108.583  127.909  49.938 51.804 
Belastbare onkostenvergoedingen   (2)  (2)  (2) (2) 
Beloningen betaalbaar op termijn   5.340  10.757  4.421 5.361 
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT  113.923  138.666  54.359 57.165 
Toepasselijk WNT-maximum  94.330  179.000  78.608 89.500 

 
 J.C. BARTELDS J.N.M. VAN SCHEIJEN A. TIJSMA  
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015
Entiteit	 St	Zorggroep	Meander	 St	Zorggroep	Meander	 	 St	Zorggroep	Meander	
Functie(s)	 Directeur		 	 	Directeur		 	 Directeur	 Directeur
Aanvang en einde functievervulling 1/6 - 31/12   1/6 - 31/12   1/1 - 30/6  1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 100%   40%   100%  100%
Gewezen topfunctionaris? nee   nee   nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja   ja  ja  ja
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning  56.210   37.893   78.622  146.063
Belastbare onkostenvergoedingen  (2)   (2)   (2) (2)
Beloningen betaalbaar op termijn  5.476   2.522   5.398  10.651
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT 61.686   40.415   84.020  156.714
Toepasselijk WNT-maximum 104.417   41.767   89.500  170.578
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LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN   
bedragen in €
 J.N.M. VAN SCHEIJEN (4)  J.A.M. DE JONG  L.P. DE RIJKE - MEIJER 
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015
Entiteit	 St	De	Trans	 St	Particura	/	 St	GGZ	Drenthe		
	 	 UMCG	Thuis	BV	 	
Functie(s)	 Directeur		 Directeur		 	Directeur		 Directeur		 Directeur	 Directeur
Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 77%  100%  100% 100%  100%  100%
Gewezen topfunctionaris? nee  nee  nee nee  nee  nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja  ja  ja ja  ja  ja
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning  125.391  155.069  131.495  125.913  167.321  170.477
Belastbare onkostenvergoedingen  (2)  (2)  0 0  (2)  (2)
Beloningen betaalbaar op termijn  8.286  10.663  11.344  11.744  10.854  10.730
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT 133.677  165.732 142.839  137.657  178.175  181.207
Toepasselijk WNT-maximum  137.830  148.879 179.000  129.591  179.000  203.728
 
Motivering indien overschrijding: zie  (3)  (3)  
 

 B.J. HOGEBOOM P. VAN DER NOORD  
	 2016	 2015	 2016	 2015
Entiteit	 St	GGZ	Drenthe	 St	GGZ	Drenthe	
Functie(s)	 Directeur		 Directeur		 	Directeur		 Directeur
Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12  1/7 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte) 77%  100%  100% 100% 
Gewezen topfunctionaris? nee  nee  nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja  ja  ja ja 
Bezoldiging	 	 	 	
Beloning  168.120  86.974  167.519  173.148 
Belastbare onkostenvergoedingen  (2)  (2)   (2)  (2)
Beloningen betaalbaar op termijn  10.859  5.363  10.860  10.728 
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT 178.979  92.337  178.379  183.877 
Toepasselijk WNT-maximum  179.000  101.864  179.000  203.728 

LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN ZONDER DIENSTBETREKKING  
bedragen in €
 K. WAASDORP (5) 
	 2016	 2015
Entiteit	 St	Evean	Zorg	
Functie(s)	 Directeur		 	
Aanvang en einde functievervulling 11/2 - 11/11  
Aantal kalendermaanden  
waarin functievervulling vóór 2016 0   
Aantal kalendermaanden  
waarin functievervulling in 2016 9 
Aantal uren functievervulling in 2016 1.116   
Toepasselijk WNT maximum  198.000 
Maximum uurtarief  175 

UITGEKEERDE BEZOLDIGING IN 2016 187.400  
Bezoldiging per uur  150 

GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN   
bedragen in €
 E.S. VAN DER HAAR  J.H. VAN DER SLUIS  E. KUIPER 
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015
Entiteit	 St	GGZ	Drenthe	 St	GGZ	Drenthe	 St	Icare		
Functie(s)	 Directeur		 Directeur		 			 Directeur		 Directeur	
Aanvang en einde functievervulling 1/1 -5-9  1/1 - 31/12   1/1 - 30/6  1/8 - 31/12  
Omvang dienstverband (in fte) 100%  100%   100%  100%  
Gewezen topfunctionaris? ja  ja   nee  ja  
(Fictieve) dienstbetrekking? ja  ja   ja  ja  
Bezoldiging	 	 	 	 	 	
Beloning  169.917  245.344   85.124  44.013  
Belastbare onkostenvergoedingen  (2)  (2)    (2)   (2)  
Beloningen betaalbaar op termijn  7.465  10.832   5.344  4.467  
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT 177.382  256.175   90.468 48.480  
Toepasselijk WNT-maximum  n.v.t.  n.v.t.   n.v.t.  n.v.t.  
 
Motivering indien overschrijding: zie  (3)  (3)   101.864  
Uitkering wegens beeindiging dienstverband     75.000  
Toepasselijk WNT maximum ontslaguitkering     75.000  

(1) De bezoldiging 2016 van de directeuren valt volledig binnen de kaders van de WNT-2.
(2)  Er is sprake van een netto onkostenvergoeding die onderdeel uitmaakt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Daarmee valt deze vergoeding niet onder de 

WNT-bezoldiging.
(3)  Bij de directeuren Van Scheijen en De Jong is in 2015 sprake van overschrijding van de WNT bezoldigingsnorm. Betreffende directeuren vallen onder het overgangsrecht 

WNT. De overschrijding van de WNTbezoldigingsnorm valt onder het overgangsrecht WNT.
(4) Directeur Van Scheijen heeft in verband met zijn extra werkzaamheden voor Zorggroep Meander een tijdelijke toelage ontvangen passend binnen de WNT.
(5)  Mevrouw Waasdorp was interim-directielid van Stichting Evean Zorg en werd als externe ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht. Voor interim-top-

functionarissen geldt een ander WNT-maximum.
(6) Mevrouw Kuiper heeft gedurende zes maanden, in verband met ziekte van de heer Leeftink, de functie van directielid bij Stichting Icare waargenomen.
(7) Betreft uitkering wegens beëindiging van dienstverband op basis van een uitspraak van de kantonrechter.

OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT   

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen 
overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een 
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen met uitzondering van een medisch specialist zoals in 

onderstaand overzicht opgenomen. Er zijn in 2016 geen ontslaguit-
keringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de 
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond 
van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

NIET TOP-FUNCTIONARIS  
bedragen in €
 MEDISCH SPECIALIST 
	 2016	 2015
Entiteit	 St	GGZ	Drenthe	
Aanvang en einde functievervulling 1/1 -31-12  1/1 -31-12
Omvang dienstverband (in fte) 100% 100% 

  
Beloning 171.715  74.297 
Belastbare onkostenvergoedingen  0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 10.845 10.713
TOTAAL BEZOLDIGING CONFORM WNT 182.560  185.010
Toepasselijk WNT maximum 179.000 178.000
Motivering indien overschrijding: zie  (1) 

(1)  Medisch specialisten zijn uitgezonderd van de Wet Normering Topinkomen. Toegestane bezoldiging conform CAO. In 2015 is ten onrechte de overschrijding van het toen 
geldende WNT-maximum niet geconstateerd omdat het sectorale maximum toen als norm werd genomen en niet het algemene wettelijke bezoldigingsmaximum. Nu 
deze omissie is geconstateerd zijn de gegevens over 2015 alsnog opgenomen. Een en ander leidt niet tot de constatering dat er sprake is van onverschuldigde betalingen.
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24. HONORARIA VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT   
De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn als volgt:  2016 2015
	 	 e	 e

 
1. Controle van de jaarrekening   532.787  495.528
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)  351.148  253.589
3. Fiscale advisering   0  0
4. Niet controlediensten   6.014  22.850
TOTAAL HONORARIA VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT   889.949  771.967

Toelichting: 
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij Stichting Espria en de in de consolidatie betrokken entiteiten zijn uitgevoerd door de
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte
honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening
over het boekjaar 2016, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

25. RESULTAATBESTEMMING   

Het resultaat is verwerkt volgens de resultaatverdeling in de resul-
tatenrekening.

26. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM   

Per 1 januari 2017 maakt Stichting Maatschappelijke Dienstverle-
ning Zaanstreek/Waterland geen onderdeel meer uit van Stichting 
Espria. Per 1 februari 2017 heeft een juridische fusie plaatsgevon-
den tussen Evean Werkt B.V. en Stichting Evean Zorg. 

Per 1 februari 2017 is Stichting Icare JGZ opgericht. Medio 2017 
worden de jeugdgezondheidsactiviteiten ontvlochten uit Stichting 
Icare.
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6.1.8

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING              
SEGMENT		 Verpleging	en	Verzorging		 Gehandicaptenzorg		 Psychiatrie		 Jeugdgezondheidszorg	 Kinderopvang		 Ledenservice		 Overig		 Totaal	
	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015
	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke  
ondersteuning 461.909.766  469.201.542  58.809.317  56.811.284  140.648.750  143.787.551  1.364.333  1.604.252  835.525  812.133  0  0  -2.399.538  -1.348  661.168.153  672.215.414
Subsidies 15.677.991  14.663.819  415.196  525.901  2.841.611  2.489.233  6.774.795  9.992.453  1.144  2.801  0  0  4.534.669  4.603.710  30.245.406  32.277.917
Overige bedrijfsopbrengsten 12.251.762  16.048.267  409.012  294.538  6.519.815  7.218.076  331.836  612.063  15.095  0  7.191.973  7.249.407  -1.483.088  -1.578.807  25.236.405  29.843.544
 
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 489.839.519  499.913.628  59.633.525  57.631.723  150.010.176  153.494.860  8.470.964  12.208.768  851.764  814.934  7.191.973  7.249.407  652.043  3.023.555  716.649.964  734.336.875

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 409.174.351  398.664.117  39.707.186  37.619.401  107.446.813  118.575.852  6.101.382  8.922.861  711.696  769.016  2.842.589  2.730.173  10.172.501  6.925.983  576.156.518  574.207.403
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14.539.359  14.055.788  3.386.993  3.422.813  10.546.412  10.763.644  15.258  23.825  7.333  7.333  6.278  10.577  468.388  474.429  28.970.021  28.758.409
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 373.007  3.418  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  118.000  116.570  491.007  119.988
Overige bedrijfskosten 78.625.319  84.854.796  14.867.687  13.385.839  24.908.903  28.283.574  2.377.503  2.752.732  173.338  231.664  4.174.536  4.455.414 -9.570.588 -445.705  115.556.698 133.518.314

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 502.712.036  497.578.119  57.961.866  54.428.053  142.902.128  157.623.070  8.494.143  11.699.418  892.367  1.008.013  7.023.403  7.196.164  1.188.301  7.071.277  721.174.244  736.604.114

BEDRIJFSRESULTAAT	 -12.872.517  2.335.509  1.671.659  3.203.670  7.108.048  -4.128.210  -23.179  509.350  -40.603  -193.079  168.570  53.243  -536.258  -4.047.722  -4.524.280  -2.267.239
Financiële baten en lasten -1.821.555  -1.509.476  -1.684.730  -1.713.226  -3.519.270  -4.042.889  2.545  15.401  0  17.929  4.465  59.812  73.829  128.934  -6.944.716  -7.043.515

RESULTAAT BOEKJAAR -14.694.072  826.033  -13.071  1.490.444  3.588.778  -8.171.099  -20.634  524.751  -40.603  -175.150  173.035  113.055  -462.429  -3.918.788  -11.468.996  -9.310.754

RESULTAATSBESTEMMING                
SEGMENT		 Verpleging	en	Verzorging		 Gehandicaptenzorg		 Psychiatrie		 Jeugdgezondheidszorg	 Kinderopvang		 Ledenservice		 Overig		 Totaal	
Het resultaat is als volgt verdeeld:	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015	 2016		 2015
	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e	 e

TOEVOEGING / ONTTREKKING:

Bestemmingsreserve	algemeen:
Bestemmingsreserve algemeen 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  173.035  113.055  0  389.535  173.035  502.590

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten -16.677.668  -1.376.940  -13.071  1.490.444  3.588.778  -8.171.099  -20.634  524.751  0  0  0  0  1.359.576  0  -11.763.019  -7.532.844

Algemene	en	overige	reserves:
Algemene reserves 1.983.596  2.202.973  0  0  0  0  0  0  -40.603  -175.150  0  0  -1.822.005  -4.308.323  120.988  -2.280.500

 -14.694.072  826.033  -13.071  1.490.444  3.588.778  -8.171.099  -20.634  524.751  -40.603  -175.150  173.035  113.055  -462.429  -3.918.788  -11.468.996  -9.310.754
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6.2
ENKELVOUDIGE JAARREKENING

6.2.1 
ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016   
(na resultaatbestemming) Ref.  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

ACTIVA   

Vaste	activa	 	 	
Materiële vaste activa  2  1.309.647  74.052
Financiële vaste activa  3 613.940  315.935
Totaal	vaste	activa		 	 1.923.587  389.987

Vlottende	activa	 	 	
Vorderingen en overlopende activa  7  1.107.396  548.864
Liquide middelen  9  11.187.886  17.488.425
Totaal	vlottende	activa	 	  12.295.282  18.037.289

TOTAAL ACTIVA   14.218.869  18.427.276

 Ref.  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

PASSIVA   
	
Eigen	vermogen	 	 	
Bestemmingsreserves  10  6.030.683  6.030.683
Algemene en overige reserves  10  6.420.401  8.630.562
Totaal	eigen	vermogen		 	 12.451.084  14.661.245

Kortlopende	schulden	 	 	
Overige kortlopende schulden  13  1.767.785  3.766.031
Totaal	kortlopende	schulden	 	  1.767.785  3.766.031

TOTAAL PASSIVA   14.218.869  18.427.276

6.2.2 
ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016   
 Ref.  2016  2015
	 	 e	 e

Bedrijfsopbrengsten:	 	 	
Subsidies  16  524  0
Overige bedrijfsopbrengsten  17  7.846.007  8.447.531

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN   7.846.531  8.447.531

Bedrijfslasten:	 	 	
Personeelskosten  18  2.763.675  3.423.184
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  19  37.598  32.874
Overige bedrijfskosten  21  7.125.239  7.384.361

SOM DER BEDRIJFSLASTEN   9.926.512  10.840.419

Bedrijfsresultaat		 	 -2.079.981  -2.392.888

Financiële baten en lasten  22  -130.179  213.362

RESULTAAT BOEKJAAR   -2.210.160  -2.179.526

Resultaatbestemming	 	 	
Het resultaat is als volgt verdeeld:  2016  2015
	 	 e	 e

Toevoeging	/	onttrekking:	 	 	

Bestemmingsreserve	algemeen:
Bestemmingsreserve algemeen   0  221.897

Algemene	en	overige	reserves:
Algemene reserves   -2.210.160  -2.401.423

  -2.210.160  -2.179.526
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6.2.3 
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016 OP BASIS VAN DE INDIRECTE METHODE   
 Ref.   2016   2015
	 e	 e	 e	 e

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten	 	 	
Bedrijfsresultaat    -2.079.981   -2.392.888

Aanpassingen voor:     
- afschrijvingen  19 37.597   32.874 
	 	 	 37.597   32.874
	
Veranderingen	in	vlottende	middelen:	 	 	
- vorderingen  7  -558.532   4.633.394 
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)  13  -1.998.246   -847.304 
	 	 	 -2.556.778   3.786.090

Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties		 	 	 -4.599.162	 	 1.426.076
Ontvangen interest  22  19.460   213.409 
Resultaat deelnemingen  22  -149.639   -47 
	 	  -130.179   213.362

TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN    -4.729.341   1.639.438

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	 	 	
Investeringen/desinvesteringen materiële vaste activa  2  -1.273.193   -9.337 
Investeringen/desinvesteringen overige financiële vaste activa  3  -87.645   -310.656 
Verwerving/vervreemding groepsmaatschappijen  3  -210.360   46 
 
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN   -1.571.198   -319.947

TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN  0  0

MUTATIE GELDMIDDELEN   -6.300.539   1.319.491

Stand geldmiddelen per 1 januari    17.488.425   16.168.934
Stand geldmiddelen per 31 december    11.187.886   17.488.425

MUTATIE GELDMIDDELEN    -6.300.539   1.319.491

Toelichting:
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen.

6.2.5
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting   45.374  74.052
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa   1.264.273  0

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA   1.309.647  74.052

Het	verloop	van	de	materiële	vaste	activa	in	het		 Andere	vaste	 Materiële	vaste	 Totaal	
verslagjaar	is	als	volgt	weer	te	geven	:	 bedrijfsmiddelen,	 bedrijfsactiva	in	
	 technische	en	 uitvoering	en	
	 administratieve	 vooruitbetalingen		
	 uitrusting		 op	materiële	vaste	
	 	 activa	
	 e	 e	 e

Stand	per	1	januari	2016	 	 	
- aanschafwaarde  118.387  0  118.387
- cumulatieve afschrijvingen  -44.335  0  -44.335

BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2016  74.052  0  74.052

Mutaties	in	het	boekjaar	 	 	
- investeringen  8.920  1.264.273  1.273.193
- afschrijvingen  -37.598  0  -37.598

MUTATIES IN BOEKWAARDE (PER SALDO)  -28.678  1.264.273  1.235.595

Stand	per	31	december	2016	 	 	
- aanschafwaarde  127.307  1.264.273  1.391.580
- cumulatieve afschrijvingen  -81.933  0  -81.933

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2016  45.374  1.264.273  1.309.647

Toelichting:
De investeringen in de materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering hebben betrekking op de verbouwing van de hoofdlocatie Altingerweg te Beilen naar aanleiding van de 
verhuizing in 2016.

6.2.4 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.2.4.1 

ALGEMEEN

Groepsverhoudingen
Stichting Espria staat aan het hoofd van het Espria-concern.

Grondslagen	voor	het	opstellen	van	de	jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wette-
lijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de Rege-
ling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlij-

nen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Tevens zijn de beleidsregels voor de WNT, Wet 
Normering bezoldiging Topinkomens Publieke en Semi-publieke 
sector van toepassing.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de 
enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden ge-
waardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstem-
ming met paragraaf Financiële vaste activa uit hoofdstuk 6.1.4 
van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen van de 
waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het re-
sultaat wordt ook verwezen naar hoofdstuk 6.1.4.
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3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

Deelnemingen in groepsmaatschappijen   210.361  5.279
Vorderingen op groepsmaatschappijen   403.579  310.656
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA   613.940  315.935

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:   
	 Deelnemingen	in	 Vorderingen	op	 Totaal	
	 groepsmaatschappijen	 groepsmaatschappijen	
	 e	 e	 e

Stand	per	1	januari	2016	 	 	
- aanschafwaarde  5.279  388.320  393.599
- cumulatieve afschrijvingen 0  -77.664  -77.664

BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2016 5.279  310.656  315.935

Mutaties	in	het	boekjaar	 	 	
- kapitaalstortingen  360.000  0  360.000
- resultaat deelnemingen  -149.640  0  -149.640
- Investeringen/desinvesteringen  -5.278  0  -5.278
- verstrekte leningen  0  250.000  250.000
- ontvangen aflossing  0  -157.077  -157.077

MUTATIES IN BOEKWAARDE (PER SALDO)  205.082  92.923  298.005

Stand	per	31	december	2016	 	 	
- aanschafwaarde  210.361  638.320  848.681
- cumulatieve afschrijvingen  0  -234.741  -234.741

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2016  210.361  403.579  613.940

Toelichting:
De desinvestering heeft betrekking op de deelneming in Evean Services B.V. die in 2016 is opgeheven. Stichting Espria heeft in 2016 een aandeel verworven van € 0,4 miljoen 
in Espria Participaties B.V.

Stichting Espria heeft in 2016 een nieuwe lening aan Stichting Zorgcentrale Noord verstrekt met een looptijd van 5 jaar. De terugbetaling van de hoofdsom geschiedt lineair.

Onder de financiële vaste activa is een bedrag opgenomen van € 0,1 miljoen met een looptijd korter dan 1 jaar

Toelichting	op	belangen	in	andere	rechtspersonen	of	vennootschappen:	 	 	 	 	
Naam,	rechtsvorm	en	woonplaats	rechtspersoon		 Kernactiviteit		 Verschaft	 Kapitaalbelang	 Eigen	vermogen	 Resultaat	over	
	 	 kapitaal	 (in	%)	 per	31-Dec-2016	 2016
	 	 e	 	 e	 e

Rechtstreekse	kapitaalbelangen	>_			20%:
Espria Participaties B.V.  Financiële holding  360.000  100%  210.361  -149.640

7. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

Vorderingen op debiteuren   1.055  133.567
Vorderingen op groepsmaatschappijen   1.097.245  225.369
Overige vorderingen   -875  0
Vooruitbetaalde bedragen   321  0
Nog te ontvangen bedragen   2.028  189.928
Belastingen en sociale premies te vorderen   7.622  0

TOTAAL VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA   1.107.396  548.864

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 nihil (2015: nihil).

Stichting Espria heeft een vordering op groepsmaatschappijen Stichting Evean Zorg van € 0,8 miljoen en Stichting Zorgcentrale Noord van € 0,1 miljoen. Er zijn hierbij geen 
zekerheden gesteld. De vordering wordt in 1 jaar terugbetaald.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

9. LIQUIDE MIDDELEN   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

Banken   11.187.886  17.488.425

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN   11.187.886  17.488.425

Toelichting:
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Stichting Espria 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’)).

Voor een toelichting op de mutaties in de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.
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PASSIVA

10. EIGEN VERMOGEN   
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

Bestemmingsreserves   6.030.683  6.030.683
Algemene en overige reserves   6.420.402  8.630.562
TOTAAL EIGEN VERMOGEN   12.451.085  14.661.245

Bestemmingsreserves	 	 	 	
 Stand per  Resultaat-  Overige  Stand per 
Het verloop is als volgt weer te geven:  31-Dec-2015  bestemming  mutaties  31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e

Bestemmingsreserve algemeen  6.030.683  0  0  6.030.683
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES  6.030.683  0  0  6.030.683

Algemene	en	overige	reserves	 	 	 	
 Stand per  Resultaat-  Overige  Stand per 
Het verloop is als volgt weer te geven:  31-Dec-2015  bestemming  mutaties  31-Dec-2016
	 e	 e	 e	 e

Algemene reserves  8.630.562  -2.210.160  0  6.420.402
TOTAAL ALGEMENE EN OVERIGE RESERVES  8.630.562  -2.210.160  0  6.420.402

Toelichting:
De bestemmingsreserve betreft nog uit te voeren projecten uit hoofde van het investeringsfonds.

13. OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN   
De specificatie is als volgt :  31-Dec-2016  31-Dec-2015
	 	 e	 e

Crediteuren   522.938  392.652
Belastingen en sociale premies   1.739  0
Nog te betalen salarissen   419  0
Kortlopende schulden groepsmaatschappijen   1.238.915  3.088.381
Nog te betalen kosten   3.774  284.998
TOTAAL OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN  1.767.785  3.766.031

Toelichting:
De daling van de kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen wordt verklaard door een lagere declaratie van de bedrijfsonderdelen bij het investeringsfonds.

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

15. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN   

Fiscale	eenheid
Stichting Espria staat aan het hoofd van de fiscale eenheid. Stich-
ting Espria is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting-
schulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2016 bedraagt de vorde-
ring van de fiscale eenheid € 0,8 miljoen.

6.2.6 
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

BATEN

16. SUBSIDIES   
De specificatie is als volgt :  2016  2015
	 	 e	 e

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS   524  0
TOTAAL SUBSIDIES   524  0

17. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN   
De specificatie is als volgt :  2016  2015
	 	 e	 e

Overige   7.846.007  8.447.531
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN   7.846.007  8.447.531

LASTEN

18. PERSONEELSKOSTEN   
De specificatie is als volgt :  2016  2015
	 	 e	 e

Andere personeelskosten   205.922  198.116
Subtotaal	 	  205.922  198.116

Personeel niet in loondienst   2.557.753  3.225.068
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN   2.763.675  3.423.184

Toelichting:
Stichting Espria heeft geen personeel in dienst. De personele inzet ten behoeve van Stichting Espria wordt doorbelast vanuit de groepsmaatschappijen.

19. AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA   
De specificatie is als volgt :  2016  2015
	 	 e	 e

Afschrijvingen:	 	 	
-materiële vaste activa   37.598  32.874
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA   37.598  32.874
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23. BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS   

De bezoldiging van bestuurders, welke ten laste van Stichting Es-
pria is gekomen over het jaar 2016, bedraagt € 0. De bezoldiging 
van toezichthouders en gewezen toezichthouders over het jaar 
2016 bedraagt € 0. Beide bedragen zijn afgeleid uit de totale bij-
drage van Stichting Espria in de groepskosten van Stichting Espria 

waar de bezoldiging bestuurders en toezichthouders deel van uit-
maakt. De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het 
kader van de WNT verantwoord worden, zijn opgenomen in de ge-
consolideerde jaarrekening van Stichting Espria.

24. HONORARIA VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT   

De honoraria van de onafhankelijke accountant die over 2016 zijn 
verantwoord, zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 
van Stichting Espria.

25. RESULTAATBESTEMMING   

Het resultaat is verwerkt volgens de resultaatverdeling in de re-
sultatenrekening.

26. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM   

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn 
op de jaarrekening 2016.

21. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN   
De specificatie is als volgt :  2016  2015
	 	 e	 e

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten   16.727  816
Algemene kosten   7.099.574  7.380.515
Cliënt- en bewonersgebonden kosten   0  681

Onderhouds- en energiekosten:   
- Onderhoud   8.938  2.349
Subtotaal	onderhouds-	en	energiekosten		 	 8.938  2.349

TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN   7.125.239  7.384.361

22. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   
De specificatie is als volgt :  2016  2015
	 	 e	 e

Financiële	baten:	 	 	
Rentebaten   19.460  213.409
Subtotaal	financiële	baten		 	 19.460  213.409

Financiële	lasten:	 	 	
Resultaat deelnemingen   149.639  47
Subtotaal	financiële	lasten	 	  149.639  47

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   -130.179  213.362

Toelichting:
De financiële baten zijn gedaald door lagere rente inkomsten. Het negatieve deelnemingsresultaat betreft het verlies over boekjaar 2016 van Espria Participaties B.V.

6.3
OVERIGE GEGEVENS

6.3.1 
VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

De raad van bestuur van Stichting Espria heeft de jaarrekening 
2016 vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2017 te Beilen.

De raad van commissarissen van Stichting Espria heeft de jaar-
rekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2017 te 
Beilen.

6.3.2
STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING

In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde re-
sultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Espria.

6.3.3 
NEVENVESTIGINGEN

Stichting Espria heeft geen nevenvestigingen.

6.3.4 
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 23 mei 2017 te Beilen plaatsgevon-
den.

Origineel	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 
dhr. P.A.M. Loven
mw. B. Fransen
dhr. J.M.L. van Engelen 
dhr. H.J.J.M. Berden

6.3.5 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opge-
nomen op de volgende pagina.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

alistische 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 uitoefe-
nen 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 con-
trole-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te ge-
ven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang be-
vat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tij-
dens onze controle niet alle afwijkingen 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 econo-
mische 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 verantwoordelijkhe-
den is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Rotterdam, 23 mei 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
 
Origineel is getekend door drs. A. Terlouw RA

BIJLAGE	BIJ	ONZE	CONTROLEVERKLARING	OVER	DE	JAAR-
REKENING	2016	VAN	STICHTING	ESPRIA
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 con-
trole inhoudt.

De	verantwoordelijkheden	van	de	accountant	voor	de	controle	van	
de	jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uit-
gevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestan-
daarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voor-
schriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 
vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 
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-infor-
matie 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 selecte-
ren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamhe-
den 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 con-
tinuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 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 toe-
lichtingen 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 da-
tum 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 eva-
lueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onder-
liggende transacties en gebeurtenissen

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij 
verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de 
uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard 
en omvang van de uit te voeren werkzaamheden voor de groeps-
onderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controle-
werkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven 
over de jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografi-
sche structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van 
de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en 
interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de stich-
ting opereert. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële 
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder ande-
re 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.

Aan:  de raad van bestuur en de raad van commissarissen van 
Stichting Espria

VERKLARING	OVER	DE	JAARREKENING	2016
Ons	oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarreke-
ning een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting Espria op 31 december 2016 en van het 
resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling verslag-
geving WTZi.

Wat	we	hebben	gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van 
Stichting Espria te Meppel  gecontroleerd. De jaarrekening omvat 
de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Espria en haar doch-
termaatschappijen (samen: ‘de groep’) en de enkelvoudige jaarre-
kening. De jaarrekening bestaat uit:
•  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
•  de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 

2016; en
•  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het 
opmaken van de jaarrekening is de Regeling verslaggeving WTZi.
 
DE	BASIS	VOOR	ONS	OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, 
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Rege-
ling Controleprotocol WNT 2016 vallen. Onze verantwoordelijkhe-
den op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verant-
woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Espria zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij as-
suranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij vol-
daan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoen-
de en geschikt is als basis voor ons oordeel.

PARAGRAAF	TER	BENADRUKKING	VAN	HET	NIET		
GECONTROLEERD	ZIJN	VAN	DE	KLASSENINDELING	2015	
Stichting Espria heeft in het onderdeel WNT-verantwoording 
2016 toegelicht dat sprake is van overgangsrecht. De hoogte van 
de bezoldigingen die onder het overgangsrecht vallen zijn mede 
gebaseerd op de klassenindeling 2015, welke door ons niet is ge-

controleerd. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aan-
gelegenheid.
 
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;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 
dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkin-

gen 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 jaarrekeningcontro-
le of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële af-
wijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarre-
kening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

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 nood-

zakelijk 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 genoemde verslagge-
vingsstelsel 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 re-
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KERNGEGEVENS (IN EURO’S)

KERNGEGEVENS ESPRIA GECONSOLIDEERD   

Bedrijfsopbrengsten,	gesplitst	naar	segment		 	 2016
Verpleging en Verzorging  489.839.519
Gehandicaptenzorg  59.633.525
Psychiatrie  150.010.176
Jeugdgezondheidszorg  8.470.964
Kinderopvang  851.764
Ledenservice  7.191.973
Overig  652.043
ESPRIA GECONSOLIDEERD  716.649.964

Bedrijfsopbrengsten,	gesplitst	naar	soort	omzet	/	financiering	 	 	 	 	
	 “Verpleging,		 “Gehandicapten-		 Geestelijke	 “Overig	 2016	-	Espria	
	 Verzorging	en	 zorg	(GHZ)”		 Gezondheids-	 (oa.	JGZ	en	 geconsolideerd	
	 Thuiszorg	(VVT)”	 	 zorg	(GGZ)	 Ledenservice)”	
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  461.909.766   58.809.317   140.648.750   -199.680   661.168.153 
- Opbrengsten zorgverzekeringswet	 	226.426.888		 	 	76.342.888		 	 	302.769.776	
- Opbrengsten Wlz-zorg	 	210.091.713		 	51.564.853		 	36.573.769		 	 	298.230.334	
- Opbrengsten jeugdzorg	 	892.709		 	656.165		 	6.630.672		 	605.000		 	8.784.546	
- Opbrengsten WMO	 	13.912.109		 	2.891.651		 	1.115.631		 	 	17.919.392	
- Opbrengsten justitie	 	 	 	17.177.905		 	 	17.177.905	
- Overige zorgprestaties (inclusief PGB)	 	10.586.347		 	3.696.648		 	2.807.885		 	-804.680		 	16.286.200	
Subsidies  15.677.991   415.196   2.841.611   11.310.608   30.245.406 
Overige bedrijfsopbrengsten  12.251.762   409.012   6.519.815   6.055.816   25.236.405
ESPRIA GECONSOLIDEERD 489.839.519 59.633.525 150.010.176 17.166.425 716.649.645 

Personeel	Espria	(gemiddeld	aantal	fte’s	per	segment)	 	 	
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Verpleging en Verzorging  7.152
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Gehandicaptenzorg  763
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Psychiatrie  1.723
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Jeugdgezondheidszorg  100
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Kinderopvang  14
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Ledenservice  43
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Overig  111
Gemiddeld aantal personeelsleden - segment Espria geconsolideerd  9.906

KERNGEGEVENS VERPLEGING, VERZORGING EN THUISZORG (VVT)  
Cliënten	Wlz	per	einde	verslagjaar	(cliënten)	 	
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp / zorgprofiel  2.496
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)  211
Aantal cliënten op basis van een Modulair Pakket Thuis of extramurale zorg op basis van overgangsrecht  1.045
Aantal cliënten dat zorg bij u inkoopt obv persoonsgebonden budget  203
Aantal cliënten eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling)  99
Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling)  5

Cliënten	Zvw	per	einde	verslagjaar	(cliënten)	 	
Aantal cliënten op basis van wijkverpleging  18.661
Aantal cliënten op basis van geriatrische revalidatiezorg  193

Intramurale	capaciteit	per	einde	verslagjaar	(bedden/plaatsen)	 	
Aantal beschikbare bedden/plaatsen geriatische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC)  237
Aantal overige beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg   2.837

Intramurale	capaciteit	per	einde	verslagjaar	(dagen)	 	
Aantal dagen zorg met verblijf  931.687
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)  39.394

Intramurale	capaciteit	per	einde	verslagjaar	(dagen)	 	
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg  2.337
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC-zorgrproducten geriatrische revalidatiezorg  2.535

KERNGEGEVENS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)  

Totaal	aantal	patienten	/	clienten	(18+)	waaraan	GGZ	wordt	verleend	 	
Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 1 januari van verslagjaar  10.067
Aantal nieuw ingeschreven patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar  6.097
Totaal aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar  16.164
Aantal uitgeschreven patiënten in verslagjaar  6.547
Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar  9.617

Totaal	Zvw-patienten	/	clienten	 	
Aantal Zvw-patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 1 januari van verslagjaar  9.705
Aantal nieuw ingeschreven Zvw-patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar  5.984
Totaal aantal Zvw-patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar  15.689
Aantal uitgeschreven Zvw-patiënten in verslagjaar  7.924
Aantal Zvw-patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar  7.765

Totaal	Wlz-patienten	/	clienten	 	
Aantal Wlz-patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 1 januari van verslagjaar  362
Aantal nieuw ingeschreven Wlz-patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar  113
Totaal aantal Wlz-patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaarb  475
Aantal uitgeschreven Wlz-patiënten in verslagjaar  123
Aantal Wlz-patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar  352 

Capaciteit	 	
Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling  908
     Waarvan klinische bedden (Zvw en Wlz)  823

Productie	Zorgverzekeringswet	-	Basis	GGZ	(zorgproducten	basis	GGZ)	 	
Aantal openstaande zorgproducten basis GGZ op 1 januari verslagjaar  956
Aantal in verslagjaar geopende zorgproducten basis GGZ  1.400
Aantal in verslagjaar gesloten zorgproducten basis GGZ  1.382
Aantal openstaande zorgproducten basis GGZ op 31 december verslagjaar  974

Productie	Zorgverzekeringswet	-	Gespecialiseerde	GGZ	(DBC’s	/	DBC	zorgproducten)	 	
Aantal openstaande DBC’s / DBC-zorgproducten op 1 januari verslagjaar  9.735
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC-zorgproducten   9.960
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC-zorgproducten  13.039
Aantal openstaande DBC’s / DBC-zorgproducten op 31 december verslagjaar  6.645

Productie	Wlz	(ZZP	GGZ-zorgproducten	/	zorgprofielen	Zvw)	 	
Aantal ZZP / zorgprofielen-B dagen in verslagjaar  99.546

Productie	Forensische	zorg	(bekostigd	door	Ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie)	(DBBC’s)	 	
Aantal openstaande DBBC’s op 1 januari van het verslagjaar  300
Aantal in verslagjaar geopende DBBC’s   413
Aantal in verslagjaar gesloten DBBC’s  438
Aantal openstaande DBBC’s op 31 december van verslagjaar  275
Aantal ZZP-dagen in verslagjaar forensische zorg in jusitieel kader  4.388

KERNGEGEVENS GEHANDICAPTENZORG (GHZ)  

Cliënten	Wlz	per	einde	verslagjaar	(clienten)	 	
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel met dagbesteding (dagbesteding staat aan)  471
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit)  44
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)  0
Aantal cliënten met Modulair Pakket Thuis of extrmurale zorg obv overgangsrecht  151
Aantal cliënten dat zorg bij u inkoopt obv persoonsgebonden budget  129
  
Capaciteit	(bedden	/	plaatsen)	 	
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen bedden / plaatsen 600

Productie	AWBZ	gedurende	het	verslagjaar	(dagen)	 	
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding  171.018
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding  17.494
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)  0
Aantal dagdelen dagbesteding  53.913
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Dhr. J.L. (John) Kauffeld (1954)

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur

Benoemd: 8 april 2008

Relevante nevenfuncties Vice-voorzitter VNO-NCW Noord
Voorzitter VNO-NCW Drenthe

Mw. T.T.M. (Tiana) van Grinsven (1970)

Functie: Lid Raad van Bestuur

Benoemd: 1 januari 2013

Relevante nevenfuncties Lid Raad van Advies Rechtbank Oost-Brabant
Lid Bestuur Stichting Omaha (t/m 13 december 2016)

Dhr. A.M. (Arthur) Notermans (1962)

Functie: Lid Raad van Bestuur

Benoemd: 1 november 2015

Relevante nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Woonschakel
Lid Raad van Toezicht Stichting Adoptievoorzieningen

BIJLAGE 2: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Verantwoording
Espria legt in dit Jaarverslag 2016 verantwoording
af over haar prestaties in het boekjaar 2016.
 
Productie
Uitgave: 2016 
Gedrukte oplage: 75
 
Online
Online versie: www.espria.nl
 
In	opdracht	van
Espria
 
Dit is een uitgave van Espria. Niets uit deze uitgave 
mag worden gereproduceerd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 
film, of welke andere wijze dan ook zonder vooraf 
schriftelijke toestemming van Espria.

Contactpersoon
L. van der Molen, Bestuurssecretaris Espria

COLOFON



Espria
Postadres:  Postbus 102, 9410 AC  Beilen
Bezoekadres:  Altingerweg 1, 9411 PA Beilen 
Telefoon:  088 38 33 488
E-mail:  info@espria.nl
Internet:  www.espria.nl


