Jaarverantwoording 2021
(kwaliteitsverslag & jaarrekening)
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Voorwoord
Voor het tweede jaar op rij hebben we te maken gehad met de gevolgen van corona (COVID-19). Dit
heeft wederom een grote impact gehad op zowel bewoners, mantelzorgers, medewerkers als
vrijwilligers. Steeds was het anticiperen op de actuele ontwikkelingen en de gekozen
overheidsmaatregelen. Ondanks de aandacht die corona heeft gevraagd hebben we ruimte kunnen
vinden om de bedoeling steeds voorop te stellen en te werken aan vernieuwing en verbetering van de
zorgverlening en ondersteunende processen.
De medewerkers voelen zich steeds meer uitgedaagd om ruimte te creëren en zelf beslissingen te nemen
om datgene in te zetten wat daadwerkelijk nodig is voor de bewoners. Niet langer zijn alleen de
richtlijnen en werkprocedures leidend, maar juist het denken en handelen vanuit het perspectief van de
individuele bewoner. Het staat buiten kijf dat alle medewerkers iedere dag opnieuw zich fantastisch
inzetten om het goede te doen voor de bewoners. Reuze trots ben ik op de inzet en het
doorzettingsvermogen van onze medewerkers en dankbaar voor alle hulp die we hebben mogen
ontvangen van mantelzorgers en vrijwilligers.
De beperkingen die COVID-19 met zich meebracht, hebben natuurlijk hun weerslag gehad op de plannen
die we hadden. Toch blikken we met tevredenheid terug op wat we voor ogen hadden toen we het
kwaliteitsjaarplan voor 2021 opstelden. Het doel is en blijft om in te zetten op het welbevinden van
bewoners; leven aan de dagen toe te voegen. In de sfeer, samenwerking en de werkwijze van zowel de
zorgteams als van de ondersteunende teams, lag de focus op vier strategische beleidsthema’s:
1. Persoonsgerichte zorg en welbevinden;
2. Passende woonomgeving en inrichting van zorg- en dienstverlening;
3. Voldoende en deskundige zorgverleners voor de verschillende (specialistische) doelgroepen;
4. Slimme zorg met behulp van technologie.
Deze thema’s zijn zo essentieel dat deze de kern vormen van het nieuw te ontwikkelen strategische
beleidsplan. In 2021 is in ieder geval het fundament gelegd om onze visie een passend vervolg-zo thuis als
maar kan voelbaar te maken voor de bewoners en hun naasten.
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Inleiding
Goede (ouderen)zorg, optimaal omgaan met ouderdomsproblematiek gaat bij De
Waalboog steeds over een passend vervolg vinden, samen met de bewoner en de
mensen om hem heen. De zorgverleners gaan in deze zoektocht uit van een breed
perspectief op gezondheid. Hierbij zijn principes als ‘wat is belangrijk voor u op dit
moment’ en ‘wat kunt u wel’ leidend om het leven van de bewoner op de meest
passende manier vorm te geven. Het gaat om het welbevinden van kwetsbare
mensen die te maken hebben gekregen met ouderdomsproblematiek. Bij deze
visie past een integrale aansturing, waarbij medewerkers dichtbij de bewoner,
regelruimte hebben om het welbevinden van de bewoner te ondersteunen. Met
de keuze voor zelforganisatie komt de regelruimte en het eigenaarschap te liggen
bij de zorgprofessionals in de multidisciplinaire teams. Het zorgteam heeft de
ruimte om binnen de eigen verantwoordelijkheid het goede te doen voor de
individuele bewoner dan wel de groep bewoners; zij voeren samen een
huishouding met support van de ondersteunende teams.
Om in termen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap te blijven is met
vertegenwoordiging vanuit alle disciplines invulling gegeven aan het
kwaliteitsjaarplan van 2021. In dialoogsessies is besproken welke onderwerpen
bijdragen aan het welbevinden van bewoners en welke stappen in 2021 gezet
moeten worden om tot een gewenst resultaat te komen.
Het kwaliteitsverslag dat hier voor u ligt, betreft de evaluatie van het
kwaliteitsjaarplan 2021. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is voor ons leidend
en biedt een kapstok om informatie op heldere wijze te bundelen en te
presenteren. Vanuit het oogpunt van efficiency is ervoor gekozen om het
jaarverslag en het kwaliteitsverslag met elkaar te combineren en er één document
van te maken. Tevens is de jaarrekening toegevoegd om de jaarverantwoording
compleet te maken.
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PERSOONSGERICHTE ZORG EN WELBEVINDEN
Sinds enkele jaren is het overheidsbeleid erop gericht dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Voor een zorgorganisatie als De
Waalboog betekent dit dat mensen pas bij ons komen wonen als het thuis echt niet meer gaat. Er is dan vaak sprake van een complexe behoefte,
omdat op lichamelijk, psychisch, cognitief en/of sociaal gebied een zorgvraag ligt. De interactie tussen deze gebieden maakt de zorgvraag
complex. In het ondersteunen van een bewoner om zijn leven op passende wijze te vervolgen bij De Waalboog en het welbevinden te bevorderen
is het belangrijk te weten wie de bewoner is, wat hij nodig heeft, welke voorkeuren en wensen hij heeft en welke personen belangrijk voor hem
zijn. Persoonsgerichte zorg gaat dus om het complete plaatje en de context van de persoon.
Kwaliteit in dialoog
Bij het duiden en inhoud geven aan persoonsgerichte zorg is het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor de zorgverleners van De
Waalboog leidend. Hierbij is het van belang dat in de geest van het
Kwaliteitskader onderwerpen als persoonsgerichte zorg, wonen en
zorginhoudelijke veiligheid voldoende eigen worden gemaakt, waarbij
de nadruk ligt op samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering.
Het eigen maken van het kwaliteitskader heeft plaatsgevonden door
in elk zorgteam in het eerste kwartaal van 2021 de dialoog te voeren
over de vraag hoe we invulling geven aan het thema persoonsgerichte
zorg en welbevinden. Het multidisciplinaire gesprek gebeurde aan de
hand van het meetinstrument Zicht op Kwaliteit (Waardigheid &
Trots). Dit instrument biedt handvatten om in gezamenlijkheid te
beoordelen in hoeverre voldaan wordt aan een norm uit het
kwaliteitskader. De beoordeling is visueel, waardoor een team in een
oogopslag per thema ziet wat goed gaat, wat beter kan en waar
verbetering noodzakelijk is.
De gesprekken hebben ertoe geleid dat medewerkers beter bekend
zijn met wat van hen verwacht wordt vanuit het kwaliteitskader.
Daarnaast heeft elk team minstens twee verbeterpunten opgepakt om
te werken aan de norm.

Kwaliteitsverbetering
Om zorgteams toe te rusten wordt stuurinformatie, waaronder
cliëntervaringen, vertaald naar concrete verbeteracties in 2021.
Hiervoor is de implementatie gestart van de digitale verbetertool
CareRate. In totaal hebben 18 van de 37 zorgteams de training
CareRate afgerond en hebben 15 van de getrainde zorgteams twee
punten verbeterd vanuit de cliëntenraadpleging op afdelingsniveau.
De tool helpt om de PDCA-cyclus te doorlopen en succes te delen.
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Eten & drinken
Het gevoel van thuis zijn zit in de alledaagse dingen, zoals
het bereiden van eten, samen dineren en gezamenlijk een
huishouden voeren. Natuurlijk passend bij de persoon en bij
de omstandigheden. Een onderwerp dat essentieel is voor
het welbevinden van bewoners is eten en drinken. Goed
eten en drinken is niet alleen een eerste levensbehoefte;
een smakelijke maaltijd maakt het leven ook speciaal. Naast
belangrijke voedingsstoffen geeft het zin en energie. Eten
verbindt mensen. Zo draagt goede voeding bij aan het
lichamelijk én mentaal welbevinden.
De maaltijden zijn daardoor bij uitstek een belangrijk
moment van de dag voor bewoners. Het is daarom van
belang om de maaltijd zoveel mogelijk zelf, dichtbij en waar
mogelijk, met bewoners te bereiden. Samen koken maakt
dat bewoners plezier beleven aan het bereidingsproces,
met smaak eten en zelfs beter eten.
Op basis van een projectopdracht (juni 2021) is een visie op
eten & drinken vastgesteld waarin beschreven staat waar
de kwaliteit van eten en drinken op negen punten aan moet
voldoen. Per afdeling is vervolgens met zorgprofessionals
geëvalueerd hoe het ervoor staat. Er is als het ware een foto
van de afdeling gemaakt. Gezien de grote verschillen die
bleken te bestaan tussen afdelingen is een plan gemaakt om
te zorgen dat het thema eten en drinken de visie zo goed
mogelijk benadert op elke afdeling.
Het implementatietraject start in april 2022. De Waalboog
werkt hierbij samen met een onderwijsinstelling die
gespecialiseerd is in voeding en gastvrijheid.

Zinvolle daginvulling
Een zinvolle daginvulling is altijd persoonsgericht en begint met goed te weten
wie iemand is en wat er voor hem of haar toe doet. Deelname aan of genieten
van activiteiten, dragen bij aan het levensplezier van bewoners. Waar voorheen
grootschalige activiteiten georganiseerd werden binnen De Waalboog, worden
nu steeds meer kleinschalige of individuele activiteiten op maat georganiseerd.
De dagbesteding ontwikkelt zich op twee verschillende aspecten. Enerzijds
binnen de afdelingen, waar medewerkers dagbesteding bezig zijn met het
vraagstuk: hoe zorgen we samen dat het welbevinden van een bewoner de hele
dag centraal staat, in eigenlijk alles wat we doen. Mooie voorbeelden zijn de
levensloop van iemand die geheel uitgewerkt is naar een daginvulling, samen
met de bewoner en familie van de bewoner. Anderzijds maken medewerkers
dagbesteding met elkaar keuzes welke activiteiten er afdelingsoverstijgend
gedaan worden om ook activiteiten aan te bieden die passen bij het talent of
passie van een individuele bewoner.
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Omgaan met probleemgedrag
Op het moment dat een bewoner gedrag vertoont waar hij
zelf of zijn omgeving last van heeft wordt gesproken van
probleemgedrag (Verenso, 2018). De oorzaken van dit
gedrag kunnen te maken hebben met de zorgbehoefte van
iemand, het onvermogen om aan iets uiting te geven of om
te gaan met bepaalde stressoren. De Waalboog is
gespecialiseerd in het analyseren van dit gedrag en te
onderzoeken wat de persoon kan helpen om op een andere
manier om te gaan met interne en externe prikkels. Voor
het ombuigen van gedrag met als doel het welbevinden te
bevorderen van de bewoner in kwestie (en zijn omgeving),
wordt gebruik gemaakt van de methodiek focussen. Deze
behandelmethode is ontwikkeld binnen De Waalboog en
samen met de Radboudumc onderzocht op doelmatigheid
en doeltreffendheid ervan in de praktijk.
Afgelopen jaar zijn drie afdelingen van De Waalboog
getraind in het gebruik van de behandelmethode. De
training wordt ook wel Volgen & Sturen genoemd. Het gaat
er in de methodiek immers om (het gedrag van) een
persoon beter te begrijpen, ofwel te volgen. Het idee is als
je gedrag volgt, je contact en aanknopingspunten krijgt om
gedrag om te kunnen buigen, ofwel te sturen.
De training maakt onderdeel uit van het programma
omgaan met probleemgedrag. Het programma heeft tot
doel medewerkers en vrijwilligers beter toe te rusten in het
omgaan met probleemgedrag (voorkomen), handvatten te
bieden om te de-escaleren en zo nodig te alarmeren
(beheersen) en de situatie zorgvuldig af te handelen
(nazorg).

Zorgpad Brug
De Brug is een afdeling waar mensen tijdelijk, ter observatie, opgenomen worden.
Deze mensen zijn dusdanig getroffen door ouderdomsproblematiek dat de grote of
complexe zorgbehoefte onder de huidige omstandigheden onvervuld blijkt. Voor
deze groep cliënten is bij aanvang van zorg vaak nog onduidelijk wat de persoon
nodig heeft om zijn verhaallijn voort te zetten. De zorgverleners van de Brug gaan
daarom samen met de cliënt en/of eerste contactpersoon op zoek naar een
passend vervolg. Het team van de Brug heeft het initiatief genomen om de
cliëntreis die specifiek is voor deze afdeling tegen het licht te houden van
persoonsgerichte zorg. De voor deze afdeling specifieke cliëntreis wordt een
zorgpad genoemd. In verschillende werkgroepen heeft het multidisciplinaire team
onderdelen van het zorgpad uitgewerkt. Het doel is om op een efficiënte,
gestructureerde en persoonsgerichte manier op zoek te gaan naar een passend
vervolg: welke ondersteuning heeft iemand nodig om zijn verhaallijn voort te
zetten zoals hij dat wenst thuis, bij De Waalboog of binnen een andere organisatie.
De ontwikkeling is een succes gebleken, doordat de drang om te verbeteren vanuit
het team zelf kwam. Het ontwikkelproces is bottom-up tot stand gekomen; een
mooi voorbeeld van een team dat de ruimte voelt en neemt om vanuit het
perspectief de zorg te verbeteren voor deze doelgroep.
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WONEN
De titel van het tweede hoofdstuk van het Kwaliteitskader luidt eigenlijk ‘wonen en welzijn’, maar we kiezen er bewust voor om welzijn te
integreren in het hoofdstuk persoonsgerichte zorg. Op de eerste plaats omdat de levensdomeinen zoals genoemd onder welzijn (zinvolle
daginvulling, sociale contacten, zingeving) relevant zijn om een passend vervolg ofwel persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de bewoner.
Daarnaast verdient het onderwerp wonen een nadrukkelijke plaats in de ontwikkelingen gezien de plannen en uitvoering van nieuw- en verbouw.
Uiteraard gaat het bij wonen niet sec om een gebouw, maar om een passende woonleefomgeving met voldoende ruimte voor individuele
wensen. Dit draagt bij aan het gevoel van een thuis. Het accent ligt hierbij op eigen regie, vrijheid, zelfredzaamheid en participatie. Wooncomfort
hangt hierbij samen met voldoende privacy, schone ruimtes, een sfeervolle maaltijdvoorziening en gezellig ingerichte huiskamers.
Nieuwbouw
In 2024 zal Joachim en
Anna omgetoverd zijn tot
een dorp met zes nieuwe
woonplekken in een
landelijk decor.
Afgelopen jaar zijn de
gebouwen gerealiseerd
voor afdelingen Magnolia
en Wingerd. Voor vier
andere afdelingen heeft
een tijdelijke verhuizing
plaats gevonden: Brug,
Waterlelie, Iris en Klarinet
verhuisden naar een
tijdelijk onderkomen en
maken pas later de stap
naar de nieuwbouw. Tot
slot zijn de plannen voor
twee wijklocaties geconcretiseerd (zie p. 6d).

Magnolia en Wingerd
Twee nieuwe gebouwen zijn volgens plan (zie p. 6b)
gerealiseerd op het terrein van Joachim en Anna. De
bewonersgroepen van Magnolia hebben medio januari
2022 hun intrek genomen in het nieuwe pand en de
bewoners van Wingerd zijn eerder die maand verhuisd. Bij
de nieuwbouwplannen gaat het niet alleen om de
aanpassing van de fysieke omgeving, maar ook om de
invulling van het zorgconcept kleinschalig wonen. De teams
van Magnolia hebben, ter voorbereiding op het anders
werken in een kleinschalige woonomgeving, uitgeprobeerd
hoe ze vanuit de bedoeling kunnen werken, dus vanuit het
perspectief van bewoners. Een resultaat is de invoering van
een spreekuur, zodat de bewoners op eigen initiatief een
consult kunnen vragen bij de arts of psycholoog. Een ander
voorbeeld in de kanteling van de zorgcultuur is de
ondersteuning vanuit familie om samen te zorgen voor het
welbevinden van de bewoners als het gaat om huiselijke
sfeer en wooncomfort: samen koken, samen zorgen voor
een prettige, schone leefomgeving en gezelligheid.
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Fig. 1: Nieuwbouw Joachim en Anna
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Metamorfose tuin De Honinghoeve
Naast de drastische veranderingen op het terrein van Joachim en Anna op het gebied
van een passende woonomgeving, heeft er zowel bij De Honinghoeve als binnen het St.
Jozefklooster een metamorfose plaatsgevonden:
De tuin van De Honinghoeve is veranderd van grijs naar groen. De tuin die eerder
voornamelijk bestond uit terras en dus grijs was, kleurt nu groen. Mede dankzij de
sponsoring door bedrijven, Stichting Vrienden van De Waalboog en betrokken
familieleden en bewoners is de tuin, naast plantjes, bomen en struiken, aangekleed
met: een kas, een waterornament, een windorgel, een speeltuintje, houten lantaarns,
verhoogde tuinbakken voor mensen met groene vingers en een heg als natuurlijke
afgrenzing. Bewoners kunnen hierdoor zonder begeleider genieten van de heerlijke
tuin. De vrijheid van bewoners is met deze verandering aanzienlijk vergroot.

Foto St. Jozefklooster

Metamorfose St. Jozefklooster
De metamorfose binnen het St.
Jozefklooster heeft plaatsgevonden in de
voormalige ontvangsthal. Deze ruimte is
afgelopen jaar veranderd in een gezellige
huiskamer met pantry. Met fris
geschilderde muren en nieuwe meubels is
het een ruimte geworden waar bewoners
elkaar graag ontmoeten. Daarnaast heeft
ook de kapel een nieuw jasje gekregen,
passend bij de nieuwe functie van de
ruimte: dagbehandeling. Hier worden
activiteiten voor ouderen met een vorm
van dementie georganiseerd. De ruimte is
opgesplitst in drie sfeervolle
activiteitenruimten.

Foto: tuin De Honinghoeve

https://youtu.be/2iy2LK1V4CQ
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Fig. 2: Impressie van de St. Agnetenweg

Fig. 3: Impressie van Vossenlaan

Wijklocaties

Bouwkrant

De Waalboog draagt bij aan het doel van de gemeente

Eén keer per jaar verschijnt er een bouwkrant. Hiermee informeren we

Nijmegen om te zorgen dat mensen fijn oud kunnen worden in

bewoners, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en wijkbewoner

hun eigen wijk, met passende voorzieningen binnen

over alle ontwikkelingen op het gebied van nieuw- & verbouw van De

handbereik.

Waalboog. Elk kwartaal brengen we een bouwnieuwsbrief uit om de

De plannen voor twee wijklocaties zijn afgelopen jaar

betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen bij Joachim en Anna.

geconcretiseerd. In de wijken Lindenholt en Hazenkamp zullen
in 2023 respectievelijk 2024, samen met woningcorporatie
Woonwaarts, KlokGroep en projectontwikkelaar Woonfront,
kleinschalige woonvoorzieningen gerealiseerd worden. De
Waalboog zal aan de St. Agenetenweg in Lindenholt aan 45
mensen met dementie of lichamelijke ouderdomsproblemen
ondersteuning bieden om hun leven op passende wijze voort
te zetten. Aan de Vossenlaan (Hazenkamp) zal De Waalboog
ondersteuning bieden aan 41 mensen die een zorgwoning
betrekken.
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(ZORGINHOUDELIJKE) VEILIGHEID
Indicatoren basisveiligheid
De indicatoren basisveiligheid voor verslagjaar 2021 zijn ongewijzigd
ten opzicht van 2020. De dikgedrukte indicatoren zijn indicatoren
waarvan de resultaten verplicht aangeleverd moeten worden aan
Zorginstituut Nederland. De overige indicatoren zijn keuzeindicatoren, waar De Waalboog er 4 van gekozen heeft om te meten
en te analyseren. Deze keuze-indicatoren hebben betrekking op de
decubitus (1.1 en 1.2) en vrijheidsbeperkende maatregelen (4.1 t/m
4.3).

Decubitusmeting [1.1]
Het meest relevante cijfer is de prevalentie zonder graad- één
wonden. Dit is het cijfer wat landelijk wordt gebruikt om de kwaliteit
van de decubituszorg tussen verpleeghuisinstellingen te vergelijken.
De decubitusprevalentie exclusief graad één van De Waalboog ligt
onder het landelijk gemiddelde.
De ernst van decubitus wordt uitgedrukt in graden oplopend van één
tot en met vier. De meeste decubitusplekken betreffen graad één.
Het gaat hierbij om niet- wegdrukbare roodheid van de huid. Het is

1.1

Decubitusmeting

1.2

Casuïstiekbespreking decubitus op de afdeling

2

Advance Care Planning

3.1

Bespreken van medicatiefouten in het team

3.2

Medicatie review (jaarlijks met apotheker, SO en medicatiedeler).

4.1

Middelen en maatregelen rond vrijheid (iWzd: onvrijwillige zorg)

In het najaar van 2021 heeft een decubitusmeting plaatsgevonden op

4.2

Terugdringen vrijheidsbeperking

alle afdelingen van de vier locaties. In tabel 1 staat het aantal

4.3

Werken aan vrijheidsbevordering

bewoners per locatie aangegeven die een decubitusgraad van 2 of

5

Continentie

hoger hadden op het moment van de jaarlijkse meting.

6.

Eten en drinken

belangrijk dat dergelijke plekken tijdig gesignaleerd worden, opdat
preventieve maatregelen getroffen worden om ernstige beschadiging
van de huid en/of onderliggend weefsel te voorkomen.

Indicatoren 2021

Casuïstiekbespreking decubitus [1.2]
Indien bij een bewoner sprake was van een decubitusgraad van 2
of hoger is dit besproken in het multidisciplinaire team (tabel 1).
Bij De Waalboog zijn per locatie wondconsulenten beschikbaar die
ingeschakeld kunnen worden voor advies. Daarnaast vindt op
afdelingsniveau coaching-on-the-job plaats, zodat een adequate
wondbehandeling met de juiste verbandmiddelen plaatsvindt

peildatum: okt 2021

% bewoners met
decubitusgraad 2 of
hoger

% afdelingen die
decubitusgraad 2 of hoger
besproken hebben

locatie

Decubitusmeting [1.1]

Casuïstiekbespreking [1.2]

Joachim en Anna (n = 194)

2,1%

100%

Nijevelt (n = 149)

3,3%

100%

De Honinghoeve (n = 102)

4,9%

100%

St. Jozefklooster (n = 36)

0,0%

100%

Tabel 1: decubitusmeting
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Indicatoren 2021
peildatum: april 2022

% bewoners met
vastgelegde afspraken over
levenseinde

% afdelingen die
medicatiefouten minstens
1x per kwartaal bespreken

% bewoners waarbij een
vorm van
vrijheidsbeperking is
ingezet (onvrijwillige zorg)

% bewoners waarbij
voorkeuren eten & drinken
vastgelegd zijn in het
dossier

Locatie

Advance care planning [2]

Medicatieveiligheid [3.1]

Vrijheidsbeperkende
maatregelen [4.1]

Eten en drinken [6]

Joachim en Anna (n = 198)

90%

100%

3,5%

26,3%

Nijevelt (n = 146)

99%

100%

1,4%

46,6%

De Honinghoeve (n = 103)

92%

100%

1,9%

13,6%

St. Jozefklooster (n = 22)

91%

100%

0,0%

91,0%

Tabel 2: indicatoren basisveiligheid

Eten & drinken [6]
Een aantal zorgteams heeft op basis van de uitkomsten van het meetinstrument Zicht op Kwaliteit het initiatief genomen om bewoners meer
te betrekken bij het bereiden van de maaltijden, aandacht te hebben voor sfeer tijdens maaltijden en bewoners meer regie te geven in de
samenstelling van het menu. De meeste zorgverleners weten precies wat de voorkeuren zijn van bewoners als het gaat om de maaltijd. De
registratie ervan is in 2021 echter achtergebleven, zoals te zien is in tabel 2.
Het aan het ECD toegevoegde formulier Eten & Drinken gaat daarom expliciet deel uit maken van het project om het onderwerp eten en
drinken conform de visie uit te werken op alle afdelingen (zie pagina 5b).
Medicatieveiligheid
In oktober 2021 heeft de Zorgapotheek op alle afdelingen een audit medicatieveiligheid
uitgevoerd. De algemene indruk van de Zorgapotheek is goed en in de conclusie van de
rapporten staat: ‘de meeste zaken zijn netjes in orde en complimenten daarvoor! Hier en
daar moet op sommige afdelingen de puntjes op de i worden gezet.’ Zo komt het voor dat
de temperatuurregistratie van de medicatiekoelkast niet consequent is ingevuld of de
schoonmaak van de medicatiekar niet geborgd is. De aandachtspunten uit de rapporten
zijn besproken in de geneesmiddelencommissie en binnen de afdelingen worden
maatregelen getroffen om te voldoen aan de norm.
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Richtlijn urineweginfecties
De richtlijn urineweginfecties is volledig geïmplementeerd.
Het gebruik van een urinestick vindt alleen op voorschrift van de
arts plaats en het gebruik van niet-bewezen interventies
(cranberry, vitamine C) is gereduceerd tot enkele uitzonderingen.
Periodiek worden de prescriptiecijfers geanalyseerd. In 2021 is
gestart met peilstations, een onderzoek van AMC, waarbij de
artsen bij voorschriften van antibiotica bij urineweg- en
luchtweginfecties bevraagd worden over de indicatie en of de kuur
passend is.

Foto: Daniëlle Gommers (SO)

We weten al enige tijd dat resistentie tegen antibiotica binnen verpleeghuizen veel
voorkomt. Dit betekent dat we steeds vaker een sterker antibioticum moeten
voorschrijven, omdat een eenvoudige kuur niet meer aanslaat. Het is belangrijk om goed te
kijken naar de reden van een antibioticumvoorschrift en daarbij het juiste middel en de
juiste behandelduur te kiezen. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) adviseert
dan ook om het antibioticum voorschrijfbeleid van verpleeghuizen kritisch te bekijken. Dit
kan in de vorm van antibiotica stewardship; het meekijken van een of meerdere experts
naar de voorschriften van de behandelend artsen. Sinds begin 2021 ben ik, Daniëlle
Gommers (specialist ouderengeneeskunde), steward van alle antibioticavoorschriften
binnen De Waalboog. Dit betekent dat ik alle voorschriften die gedaan worden kritisch
bekijk en zo nodig feedback geef aan de voorschrijvend arts. Dit kan betekenen dat het
antibioticumrecept alsnog wordt aangepast (bijvoorbeeld andere dosering of aangepaste
behandelduur). We zien dat sinds de start van dit stewardship het aantal correct
voorgeschreven antibioticumkuren duidelijk gestegen is en dat de kennis over de
behandelprotocollen onder de artsen toegenomen is. Een echte kwaliteitsverbetering van
onze zorg waar we trots op mogen zijn.
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Terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen [4.2]
De Waalboog hanteert een nee-tenzij beleid ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen, conform de Wet zorg en dwang (2020). De
essentie van de Wzd is verbetering van de rechtspositie van de bewoner in het geval van onvrijwillige zorg. De Waalboog beschouwt onvrijwillige
zorg altijd als een tijdelijke noodmaatregel en zoekt steeds actief naar (vrijwillige of minder ingrijpende) alternatieven. Een belangrijk onderdeel
van de Wzd is het stappenplan. Hiermee wordt beoogd onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg bij wilsonbekwaamheid tijdig en goed te evalueren en
af te bouwen.
In figuur 4 en 5 is te zien van welke categorieën van onvrijwillige zorg c.q. onvrijwillige zorg bij wilsonbekwaamheid sprake was op peildatum 31
december 2021. Uit deze momentopname blijkt dat de meeste onvrijwillige zorg bestaat uit medicatie. Onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg bij
wilsonbekwaamheid met stappenplan worden beperkt ingezet: bij 4% c.q. 3,4% van de bewoners.

Fig. 4: Onvrijwillige zorg

Fig.5: vrijwillige zorg bij wilsonbekwaamheid

Werken aan vrijheidsbevordering [4.3]
Vrijheidsbevordering staat hoog op de agenda. Zo worden leefcirkels toegepast om mensen met dementie zo veel mogelijk bewegingsvrijheid (op
maat) te geven. De bestuurder heeft een actieve rol in het gesprek over vrijheid en veiligheid. Het doel is om meer vanuit het perspectief van
bewoners de mogelijkheden te onderzoeken om de vrijheid te vergroten en daarmee minder vanuit de mogelijke risico’s te denken.
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LEREN & VERBETEREN
Leren voor en door het werk
Bij De Waalboog staat leren voor en door het werk centraal. Dit betekent dat leren
direct ten dienste staat van het dagelijks werk en tegelijkertijd dat het dagelijks
werk onze belangrijkste les is. Informeel leren door coaching-on-the-job, het
krijgen van feedback en door het gewoon te doen, wordt gefaciliteerd door De
Waalboog. Het organisatiemodel (fig. 6) weerspiegelt deze vorm van leren, waarbij
het verpleegkundig platform, teamcoaches zorg en teamcoaches facilitair een
prominente rol hebben om leren op maat te bieden. Het leren is tevens passend
bij de ontwikkelingen en organisatiedoelen voor de komende jaren. Integraal zal
steeds gekeken worden in hoeverre de competenties en vaardigheden van de
verschillende disciplines passend zijn bij de complexe zorgvraag en de behoeften
van onze doelgroepen.

Fig. 6 : organisatiemodel

Actief leren
In het verbeterproces zijn de zorgvraag, de behoeften en wensen van de bewoners het uitgangspunt. Het delen, toepassen en evalueren van
kennis gebeurt zo veel als mogelijk in de directe omgeving van de bewoner, middels actieve leermethoden (zoals coaching en intervisie).
Binnen De Waalboog heeft een aantal zorgverleners zich gespecialiseerd binnen een bepaald gebied van de verpleeghuiszorg: hygiëne en
infectiepreventie, wond- & decubituszorg, obesitas, probleemgedrag, PDL & verzorgend wassen, medicatie, incontinentie, melding incidenten
cliënten (MIC). Op grond van deze aandachts- en expertisegebieden leren zorgverleners van elkaars expertise door bij elkaar te rade te gaan
wat passende zorg is voor een bewoner met complexe (ouderdoms)problematiek. Intervisie, casuïstiekbespreking en coaching-on-the-job
worden veelvuldig gebruikt om kennis te delen, ofwel te leren voor en door het werk.
In 2021 heeft het platform verpleegkundige en maatschappelijk zorgenden meer vorm gekregen doordat aan het overleg meer inhoud is
gegeven vanuit de betrokkenen zelf, interactief, zorginhoudelijk en gericht op leren van elkaar & verbeteren.
Daarnaast zijn de expertisegebieden voor verpleegkundigen en maatschappelijk zorgenden uitgewerkt om in 2022 toe te werken naar een
specialistisch ambulant team. Dit met het oog op de toenemende complexe zorgvraag, het borgen van expertise en de uitbreiding van
nieuwe wijklocaties.
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Kwaliteitsontwikkeling laag volume – hoog complexe doelgroepen
‘Laag volume-hoog complex’ is een verzamelnaam voor tien kleine, specifieke
doelgroepen met een complexe zorgvraag. Ook voor deze groepen moet de
kwaliteit van zorg geborgd zijn. Een goede zorg- en kennisinfrastructuur is dan
van belang. In opdracht van het ministerie van VWS worden daarom regionale
en doelgroepexpertisecentra (REC en DEC) ingericht om een landelijk dekkend
aanbod van hoog specialistische zorg te bieden aan deze doelgroepen. Per
doelgroep zal één kenniscentrum zorg dragen voor kennisontwikkeling en
onderzoek en een spin in het web zijn in de samenwerking met REC en DEC.
Op locatie Joachim en Anna wordt zorg en behandeling geboden aan bewoners
met een specialistische zorgvraag, die onder de laag volume-hoog complexe
doelgroepen vallen. Deze doelgroepen betreffen gerontopsychiatrie, dementie
met zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) en jonge mensen met dementie. In
2021 heeft De Waalboog de nodige stappen gezet om actief aan te sluiten bij
de landelijke ontwikkelingen. Gerontopsychiatrie en D-ZEP zijn in een
transitiefase. Professionals van afdelingen Magnolia en Wingerd participeren
hier actief in. Het doel is eind 2022 voor Magnolia een formele erkenning te
hebben als regionaal expertisecentrum (REC) en voor Wingerd een formele
erkenning als doelgroepenexpertisecentrum (DEC). Daarnaast is de doelgroep
Jonge mensen met Dementie (Bosweg/Boog) ook aangehaakt bij dit traject. Het
adviesrapport waarin het beoogde zorglandschap beschreven wordt, is
inmiddels goedgekeurd door de landelijke commissie die hierover gaat (CELZ,
Commissie Expertisecentra in de Langdurige Zorg). Momenteel wordt de
procedure tot toelating tot de transitiefase (realisatie van het beoogde
landschap) vormgegeven. Ook in dit traject participeert De Waalboog actief. De
verwachting is dan ook dat De Waalboog over twee jaar drie erkende
expertise-afdelingen heeft, die onderdeel zijn van het landelijke LVHC netwerk
en daarmee bijdragen aan de expertiseontwikkeling voor deze doelgroepen.
Onze specialisatie krijgt daarmee formele erkenning en mogelijkheden zich
verder te ontwikkelen.

Kwaliteitsverbetering gerontopsychiatrie
De Magnolia heeft met groot succes, met behulp van
een externe coach, een kwaliteitstraject doorlopen met
als doel de zorg aan de doelgroep gerontopsychiatrie te
verbeteren. De leefomgeving is in twee leefmilieus
ingedeeld die aansluiten bij de zorgvraag en behoeften
van bewoners. In een opleidingsplan is vastgelegd welke
expertiseontwikkeling op het gebied van psychiatrische
ziektebeelden de komende jaren op het programma
staan. Daarnaast zijn de werkprocessen vertaald in lijn
met de visie van De Waalboog, conform het zorgconcept
kleinschalig wonen. Zo is bijvoorbeeld het rooster
aangepast aan het leefritme van bewoners. Daarnaast is
een spreekuur ingericht met huisarts en/of psycholoog.
Hierdoor kunnen bewoners zelf beslissen wanneer zij
een consult willen.

8c
Praktijk, kennis en onderzoek
Expertiseontwikkeling en professionalisering binnen De Waalboog vindt plaats door kennis,
onderzoek en deskundigheidsbevordering actief te verbinden met elkaar. Dit gebeurt door:
- actieve participatie in diverse (kennis)netwerken;
- intensieve samenwerking met partners op het gebied van opleiding en onderwijs;
- praktijkonderzoekers in te zetten die praktijkvragen aan onderzoek koppelen.
Praktijkonderzoekers
Bij De Waalboog werken twee praktijkonderzoekers die een
netwerkfunctie hebben bij het ophalen van praktijkvragen,
het uitvoeren van kleinschalig praktijkgericht onderzoek en
de wetenschappelijke onderbouwing ervan te verbinden

Afgeronde praktijkonderzoeken

aan relevante literatuur. De praktijkonderzoekers maken

In het verslagjaar zijn 6 onderzoeken

deel uit van de UKON commissie. Deze commissie is de

afgerond:
De ervaring met incontinentiezorg van
zorgmedewerker werkzaam op PG
Evaluatieonderzoek van de rol Science
Practitioner
Toepassing EBP door ergotherapeuten
in het verpleeghuis
Onderzoek digitalisering
Innovatieproject weegschaal
Doelgroepomschrijving D-ZEP
De resultaten van onderzoeken worden
gepresenteerd aan afdelingen via de UKONnieuwsbrieven en op het Waalboogpodium in
juni 2022.

schakel tussen De Waalboog en het Universitair
Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). De
verbinding tussen wetenschap en praktijk draagt bij aan het
verbeteren van kwaliteit van leven en zorg voor mensen
met ouderdomsproblematiek. De onderzoeken die bij De
Waalboog uitgevoerd worden, worden door middel van een
interne UKON-nieuwsbrief bekendgemaakt aan
stakeholders.
Afgelopen jaar heeft de UKON-commissie in totaal 26
onderzoeksvragen aangenomen. In figuur 7 is te zien dat er
6 interne en 20 externe aanvragen waren, die vanuit
verschillende disciplines aan de commissie zijn voorgelegd.
Fig. 7 : onderzoeksaanvragen
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Waalboog looprevalidatie en valpreventie model
De fysiotherapeuten van De Waalboog gebruiken al geruime tijd
een zelf ontwikkelde behandelaanpak t.a.v. looprevalidatie en
valpreventie. De kern van dit model is dat in die gevallen dat er bij
bewoners nog geen goede opsta- of loopfunctie aanwezig is, of als
men alleen kan bewegen met erg veel compensaties, je eerst de
verantwoordelijke spieren versterkt. De kracht neemt over het
algemeen verrassend snel toe, als je dat vergelijkt met de mate van
kwetsbaarheid van de bewoners. De toename aan kracht heeft in
de meeste gevallen als resultaat dat de bewoner een betere
motoriek ontwikkelt. Uit eigen onderzoek blijkt dat tussen de 75 en
80% van de bewoners die bovenbeenspierkrachttraining
(quadriceps) krijgt, beter gaat bewegen in het dagelijks
functioneren. Hiervoor moeten zij 2 of 3 keer per week trainen.
Twee jaar geleden is er al een keer een onlinescholing van De
Waalboog over quadricepstraining geplaatst op de website
van CME-online. Deze organisatie verzorgt voor meerdere
beroepsgroepen geaccrediteerde scholingen. Onze scholing is door
ongeveer 1.000 fysiotherapeuten gevolgd en door hen grotendeels
erg gewaardeerd.

Spierkracht onderzoek
In het in maart 2021 gepubliceerde artikel van het team fysiotherapie
is de verhouding tussen de maximale kracht (1 RM) en de
oefenintensiteit (10 RM) bij verpleeghuisbewoners onderzocht en is
ook gekeken hoe de 1RM-10 RM ratio verandert ten gevolge van
training.
Uit het artikel blijkt dat deze 1RM-10RM ratio in onze doelgroep veel
lager is dan over het algemeen wordt gedacht, gemiddeld ongeveer
30% (met een range van 3-54 %) in plaats van 80%. Eerder eigen
onderzoek liet zien dat de overgrote meerderheid van de mensen door
deze krachttraining beter gaat functioneren op de afdeling, maar dat
15% van de mensen weinig resultaat laat zien.

https://www.waalboog.nl/resources/uploads/2021/04/2021_NL-Tijdschriftvoor-Geriatriefysiotherapie_artikel-1RM-en-10RM.pdf
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Toolkit delier
Specialist ouderengeneeskunde Kim Bergmans is
namens De Waalboog aangesloten bij het UKON
expertteam delier. In dit expertteam is een
toolkit ontwikkeld die handvatten biedt bij
delierzorg. Delier wordt namelijk nog
onvoldoende herkend in de langdurige zorg en
daarmee ook onvoldoende behandeld. Een delier
benadeelt de kwaliteit van leven van bewoners
en heeft grote impact op zowel de bewoner als
medebewoners, naasten en betrokken
zorgmedewerkers. De toolkit delier bestaat uit:
• De leidraad delier
• Het filmpje Herkennen van een delier
• Een presentatie over delier
• Patiënten informatie over delier

https://www.ukonnetwerk.nl/media/1894/leidraaddelier-versie-01092021.pdf

Foto: praktijkonderzoekers: Eline van Buuren (links) en Caroline Tittelbach (rechts)

In maart 2021 is Eline van Buuren gestart met een promotietraject bij de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar
afweergedrag bij eten en drinken bij jonge en oudere mensen met dementie. Dit doet zij
naast haar werk als praktijkonderzoeker bij De Waalboog. Prof. Dr. Raymond Koopmans,
UKON-voorzitter is haar promotor.
De Waalboog neemt deel aan alle deelstudies, waar de eerste van start is gegaan in
november. Hiervoor is contact gezocht met collega’s van diverse disciplines binnen en
buiten De Waalboog. In deze eerste deelstudie wordt onderzocht wat zorgprofessionals,
cliëntvertegenwoordigers en andere experts verstaan onder afweergedrag bij eten en
drinken. Het doel hiervan is een definitie van afweergedrag op te kunnen stellen. In de
daaropvolgende deelstudies zal onderzocht worden hoe vaak afweergedrag voorkomt bij
mensen met dementie en zal ook een verdiepend onderzoek plaatsvinden naar de
besluitvorming rondom het beleid ten aanzien van vocht/voeding en ethische kwesties die
daarbij meespelen. De resultaten van deze deelstudies worden verwerkt in een
functieprogramma, waarbij ook een training wordt ontwikkeld voor zorgmedewerkers. Dit
laatste vindt Eline erg belangrijk en mooi aan de opzet van het onderzoek, want het maakt
het direct toepasbaar én bewoners, hun naasten en zorgprofessionals hebben er daarom
ook echt iets aan.

9a

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Leiderschap en management
De Waalboog is een stichting. De Waalboog heeft als (statutair) doel om zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing,
huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, diensten en onderzoek, alsmede intra‐, semi‐, trans‐ en extramurale
ondersteuning te bieden aan personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben.
De organisatie wordt bestuurd volgens het raad-van-toezichtmodel. Sinds 1 maart 2020 is mevrouw drs. H.B.A. (Rita) Arts aangesteld als
bestuurder van De Waalboog. De heer drs. L.J.C.G.M. (Loeks) van der Veen heeft tot 1 maart 2021 de rol van interim bestuurder vervuld. Vanaf
1 maart 2020 voor de portefeuilles vastgoed en financiën.
De Waalboog is organisatorisch vormgegeven als integraal locatiemanagement. Het managementteam bestond in 2021 uit:
• Twee clustermanagers, die ieder verantwoordelijk zijn voor twee locaties;
• Manager behandeling & begeleiding;
• Medisch manager
• Manager Facilitair en Vastgoed
• Manager Finance & Control en Personeel & Ontwikkeling
• Manager Informatisering & Innovatie
• Bestuurssecretaris
In 2021 is een duaal management ingevoerd vanuit de dienst behandeling en begeleiding. Een medisch manager is sinds 1 januari lid van het
managementteam om professionele inbreng in het aansturen van de organisatie te borgen.
Governancecode Zorg
De Waalboog hanteert de principes uit de Governancecode Zorg (2017) om goede zorg te
waarborgen, de maatschappelijke doelstelling te realiseren en het maatschappelijk vertrouwen
te borgen.
Hierbij gaat De Waalboog uit van de zorgvisie dat het er bij goede (ouderen)zorg om gaat een
passend vervolg te vinden op het leven dat mensen gewend waren te leiden totdat zij te maken
kregen met ouderdomsproblematiek. (zie bijlage 1: Profiel van De Waalboog)
Het verhaal van de bewoner is de leidraad voor een optimale ondersteuning bij het vervolg van
zijn persoonlijke verhaal.
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Regelruimte op de juiste plek
Met de keuze voor zelforganisatie wordt het eigenaarschap
teruggegeven aan de zorgprofessionals en de multidisciplinaire
teams. Zelforganisatie is niet een doel op zich, maar een vorm
om aan onze visie Een passend vervolg…Zo thuis als maar kan
concreet invulling te geven. De positionering van de zorgteams
in het organisatiemodel was in 2020 een eerste stap om
zichtbaar te maken dat de bewoners centraal staan en
ondersteund worden bij de regievoering over hun eigen leven.
De organisatiestructuur en zelforganisatie dragen eraan bij dat
zorgprofessionals aansluiten bij wat de bewoner nodig heeft, dat
de zorgteams in hun kracht worden gezet en dat overige
organisatieonderdelen hieraan ondersteunend en
dienstverlenend zijn. De focus van alle medewerkers ligt
hierdoor op het primaire proces.
Ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraad voert namens de medewerkers het
overleg met de raad van bestuur binnen de kaders van de Wet
op de Ondernemingsraden. De samenstelling van de OR staat in
bijlage 3. In 2021 zijn 3 leden gestopt met de OR en zijn
vervolgens 3 nieuwe leden gestart.
De OR nodigt functionarissen uit die vanuit de
organisatieveranderingen een nieuwe rol of functie hebben
gekregen. Daarnaast worden jaarlijks gesprekken gevoerd met
de raad van toezicht en de bedrijfsarts. OR-leden nemen deel
aan locatie-overleggen.
De acht adviesaanvragen en negen instemmingsverzoeken die
de OR in 2021 ontvangen en behandeld heeft staan hiernaast
genoemd.

Foto: Ondernemingsraad De Waalboog
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Cliëntenraad (CR)
De cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners conform de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz, 2018). Elk cliëntenraadslid is
als contactpersoon verbonden aan een locatie van De Waalboog. De
cliëntenraadsleden krijgen een beeld van wat er leeft bij bewoners door aan te
sluiten bij de per locatie ingestelde bewonersraden.
De cliëntenraad heeft een turbulent jaar achter de rug, omdat er veel en
ingewikkelde dossiers te behandelen waren. Eén en ander heeft helaas tot
verdeeldheid onder de leden geleid en uiteindelijk hebben vijf
cliëntenraadsleden zich teruggetrokken in oktober 2021. Eén lid is niet uit de CR
gestapt en is in december jl. herbenoemd. Met twee nieuwe leden, die zich eind
november aandienden, is er in december een nieuwe cliëntenraad gevormd. De
voormalige en huidige samenstelling van de CR staat in bijlage 3.
De volgende instemmingsbrieven en positief adviesbrieven zijn in 2021
uitgegaan:
• Profielschets RvT in het kader van voornemen herbenoemingen
• Uitvraag cliënttevredenheid
• Verbouwing en (tijdelijke) ingebruikname 3e etage Nijevelt
• Triple Play
• Rookbeleid
• Beleeftuin De Honinghoeve
• Bewegwijzering nieuwbouw
• Kwaliteitsjaarverslag 2021
• Kwaliteitsplan 2022
• Projectidee ‘GPS en de juiste route naar effectieve communicatie in acute
situaties’
• Vaccinatie COVID-19 bewoners
• Notitie interieur
• Zorgvuldig Zorgen 2021
• Plan van aanpak exploitatie St. Jozefklooster

Bewonersraden
Iedere locatie van De Waalboog heeft een
bewonersraad. Een bewonersraad is een
vertegenwoordiging van de bewoners, die ongeveer vier
keer per jaar vergadert met de clustermanager en een
lid van de cliëntenraad. De leden van de bewonersraad
kunnen in de vergaderingen melden wat zij in het
algemeen meemaken, aangeven wat er speelt binnen
een locatie, hoe zij de zorg beleven en tips voor
verbetering op allerlei gebieden bespreken. Verder is
het een moment voor de clustermanager om de
bewoners te informeren over actuele thema’s.

Foto: leden van de Bewonersraad Nijevelt
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PERSONEELSSAMENSTELLING
Door de toename van de zorg- en ondersteuningsbehoefte, de zwaardere problematiek en de
verkorting van de verblijfsduur, neemt de complexiteit van verpleeghuiszorg voor de meeste
doelgroepen hand over hand toe. Hiermee ook de vereiste inbreng van de medische en
zorgprofessionele deskundigheid voor zorg en het welbevinden van onze bewoners. De
uitdagingen ten aanzien van de arbeidsmarkt zijn groot. In de verpleeghuiszorg ervaren we een
kwantitatieve en kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Het thema voldoende en
deskundige medewerkers is niet voor niets een strategisch speerpunt, waarbij een palet aan
maatregelen ervoor dient te zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Voor
(potentiële) medewerkers moet het zichtbaar zijn welke ontwikkelingsperspectieven er zijn bij
De Waalboog. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers met veel plezier werken en dat er
een veilig en positief werkklimaat heerst binnen De Waalboog.
Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van De Waalboog bestaat uit drie thema’s:
1) Vitaliteit (ofwel fit in hoofd en lijf)
2) Opleiden
3) Capaciteit
Deze thema’s hebben gemeen dat het uitermate belangrijk is om binding te houden met de
zorgverleners. Wat speelt er op de afdeling, hoe staat het met de draagkracht van een team,
voelen zij zich voldoende ondersteund en wat is er voor nodig om teamleden in hun kracht te
zetten of te houden? Zo wordt er bijvoorbeeld op zoek gegaan naar een rooster dat passend is
bij de (persoonlijke) situatie van een medewerker op dat moment. De teams worden hier sinds
afgelopen jaar bij ondersteund door roostercoaches.
In 2021 heeft binnen P&O een her-organisatie plaatsgevonden en dit heeft geresulteerd in vijf
teams, te weten, de HR adviseurs, team opleidingen, team vitaliteit (vitaliteit en
verzuimbegeleiding), team capaciteit (recruitment, flexwerk, roostercoaches en informele zorg)
en de personeelsadministratie. Met deze verandering verwachten we beter invulling te geven
aan het personeelsbeleid op de bovengenoemde thema’s.
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Functiehuis en doorlopende leerlijnen
De Waalboog wil dat medewerkers zich vanuit hun kracht en talent
inzetten, waarbij zij zelf aan het roer staan van hun eigen loopbaan.
Een compact, flexibel en transparant functiehuis ondersteunt dit. In het
functiehuis zijn alle functies overzichtelijk opgenomen. Het functiehuis
is de kapstok voor functiewaardering, personeelsplanning,
loopbaanpaden en -ontwikkeling. Het biedt de medewerker inzicht in
de doorstroommogelijkheden.
Afgelopen jaar is het functiehuis voor de zorgfuncties ingericht en is
een start gemaakt met de indeling van functies binnen
ondersteunende teams. FWG is ingeschakeld om te helpen bij het
uitwerken van functiebeschrijvingen en de inschaling ervan.
Aantal
medewerkers

geslaagd in 2021

6

Evv opleiding

2

GVP opleiding (gespecialiseerd verzorgende Psychogeriatrie

1

Helpende opleiding BBL 2

28

VIG opleiding (BBL3)

4

Verpleegkundige opleiding (BBL 4)

1

Wondverpleegkundige

Aantal
medewerkers

in opleiding vanaf 2021

4

Helpende opleiding BBL 2

4

Verzorgende D

83

Verzorgende IG, verpleegkundige 4 of HBO-V

Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming is een belangrijke toepassing van leren op
de werkplek en houdt het opleiden en begeleiden van leerlingen
(BBL) en stagiaires (BOL) op MBO-niveau in.
De Waalboog is een erkend leerbedrijf, waardoor we leerlingen en
stagiaires een leerbaan c.q. stageplaats bieden. Hierdoor verzekert
De Waalboog zich van een jaarlijkse toestroom van gemotiveerde
leerlingen en stagiaires, die een bewuste keuze hebben gemaakt
voor een zorgopleiding. Tijdens het leren in de praktijk raken zij
vertrouwd met de visie van De Waalboog.
In totaal heeft De Waalboog afgelopen jaar 140 stagiaires van
niveau 2 t/m 6, inclusief medisch studenten geplaatst.

Foto: Geslaagde medewerkers LEAN management training
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Positief en veilig verblijfs- en werkklimaat

Verzuim

In 2020 was een start gemaakt met een programma om invulling te geven aan

In het kader van het beleid Duurzame inzetbaarheid is er

en het borgen van een fijne en veilige omgeving. Dit programma kent drie

gerichte aandacht voor (langdurig) verzuim. Het doel is om

pijlers:

in gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan het

1) Het beter toerusten van medewerkers in het voorkomen van en omgaan

verlagen van de verzuimcijfers.

met probleemgedrag of grensoverschrijdend gedrag (GOG) van bewoners

Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer van afgelopen jaar is

en bezoekers;

8%. Dit ligt ruim boven de norm van 5%. Het jaar ervoor

2) Het opvangen, melden, en afhandelen (procedureel) van

bedroeg het verzuim gemiddeld 9.5%.

grensoverschrijdend gedrag;
3) Het bieden van nazorg bij schokkende gebeurtenissen.
In het kader van omgaan met probleemgedrag is een Volg- en Stuurgroep
opgericht met medewerkers vanuit alle disciplines. Deze stuurgroep fungeert
als klankbordgroep en geeft in subgroepen invulling aan diverse activiteiten,
projecten, experimenten en onderzoek. Het programma heeft in 2021
vertraging opgelopen door beperkende maatregelen vanwege corona en het
wegvallen van de programmaleider. Desalniettemin zijn er op
programmaonderdelen stappen gezet:
- Basistraining Volgen en Sturen gereed;
- Drie afdelingen zijn getraind in de methodiek Volgen & Sturen;
- Protocol GOG door bezoeker gereed;
- Protocol GOG door medewerker gereed;
- Herijking structuur en organisatie gedragsconsultatieteam;
- Aanstelling nieuwe programmaleider.
In het kwaliteitsjaarplan is het onderwerp wederom opgenomen met de focus
in 2022 op de ontwikkeling van een Team Collegiale Opvang (nazorg) en
alarmering bij acuut gevaar. Het doel is om de ontwikkelde protocollen,
werkwijzen, filmpjes, trainingsaanbod e.d. op te nemen in een
gebruiksvriendelijke tool box.

Fig. 8: Verzuim in percentage per maand
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GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
De Waalboog zet nieuwe (zorg)technologie en andere hulpbronnen in als
interventie om de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren en de zorg te
ontzorgen. Deze interventies hebben tot doel om:
meer tijd voor persoonlijke aandacht voor bewoners te creëren door
implementatie van technologie die tijd bespaart;
de vrijheid en zelfredzaamheid van bewoners te vergroten;
welzijnsactiviteiten meer op maat aan te bieden door technologische
toepassingen;
de (zorginhoudelijke) veiligheid voor bewoners te vergroten.
Het expertteam Technovatie beoordeelt innovaties, waarbij techniek een
belangrijke rol speelt, op hun waarde voor de organisatie te beoordelen. Het team
experimenteert samen met de werkvloer het gebruik van de technologische
hulpmiddelen en draagt zorg voor de implementatie van innovaties. Dit gebeurt in
samenwerking met zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, leveranciers en
collega zorginstellingen. Onder leiding van de manager Informatisering & Innovatie
helpt het team voorlopers zorginnovatie (bestaande uit zorgprofessionals) met
veel enthousiasme mee aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe
zorgtechnologische ideeën. Op elke locatie zijn tevens digicoaches aanwezig om de
computervaardigheden van collega’s te versterken.
Elektronisch cliëntendossier (ECD)
Een terugkerend thema vanuit o.a. de Scan Waardigheid & Trots, IGJ-rapport en
extern auditrapport is dat het elektronisch cliëntendossier (ECD) onpersoonlijk en
niet ondersteunend is aan de zorg in het methodisch werken en het ontlasten van
administratiedruk. In 2021 is daarom een inventarisatie gedaan naar waar een ECD
aan zou moeten voldoen volgens de gebruikers. Het vooronderzoek naar een
programma van eisen is gereed. In een stuurgroep is een keuze gemaakt voor een
ondersteuningspartner in het proces voor de ECD keuze. Hiervoor is een
adviesaanvraag bij de OR gedaan.

Verpleegoproepsysteem (VOS) met slimme sensoren
De Waalboog heeft in 2019 een
verpleegoproepsysteem (VOS) geselecteerd, dat gebruik
maakt van slimme sensoren. Hiermee worden situaties
in de zorg die aandacht behoeven automatisch
gedetecteerd en gemeld aan de zorgmedewerkers.
Deze slimme sensoren zorgen ook voor het
terugdringen van het aantal onnodige meldingen en
alarmen. Bovendien kunnen camera’s worden gebruikt
die met respect voor de privacy van bewoners het
mogelijk maken dat zorgmedewerkers op afstand een
situatie beoordelen. Het systeem wordt in fasen
geïntroduceerd op de verschillende locaties van De
Waalboog. Zo is in 2020 het VOS in gebruik genomen op
De Honinghoeve en is in 2021 het systeem geïnstalleerd
in de twee nieuwe gebouwen van Joachim en Anna:
Magnolia en Wingerd.
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Slimme inco
Slimme inco is een systeem om incontinente bewoners te
monitoren. Het systeem werkt met een sensor en meet elke
minuut de vochtigheid van het incontinentiemateriaal. De
informatie wordt weergegeven via een app op een tablet of
smartphone.
Dit betekent dat bewoners niet meer belast worden met
onnodige verschoonmomenten en dat iemand niet onnodig
met een natte broek loopt. Daarnaast komt het de nachtrust
van een bewoner ten goede, omdat een bewoner niet
wakker gemaakt hoeft te worden als het niet nodig is. Uit de
pilots is ook gebleken dat het risico op huidletsel afneemt.
In 2021 is Hartmann geselecteerd als leverancier; afspraken
zijn contractueel vastgelegd. Een aantal afdelingen op locatie
Joachim en Anna heeft in de vorm van een pilot de slimme
inco van deze leverancier uitgeprobeerd. De implementatie
is eind 2021 van start gegaan en de verwachting is dat in het
vierde kwartaal van 2022 de slimme inco op alle afdelingen
gebruikt wordt.

Our house on wheels
De Waalboog heeft aandacht voor ontwikkelingen in de zorg- en
welzijnstechnologie en omarmt het toepassen van de technologie. Binnen
De Waalboog vervult een aantal zorgmedewerkers en medewerkers
dagbesteding de rol van een voorloper. Voorlopers helpen met de
introductie van nieuwe technologie op een locatie en ondersteunen de inzet,
implementatie en borging van technologie in de dagelijkse praktijk.
Tech@doptie heeft, in samenwerking met hun partners ROC Nijmegen, Rijn
IJssel, Xperium Health HAN, een rijdend experimenteerbusje op het gebied
van technologie voor zorg en welzijn in het leven geroepen: Our House on
Wheels (OHoW).
OHoW heeft in mei 2021 de locaties Nijevelt en De Honinghoeve bezocht.
Medewerkers kregen de mogelijkheid om ter plekke kennis te maken met
technologie op gebied van zorg en welzijn. Daarnaast werden zij in de
gelegenheid gesteld om de technologische producten mee naar de afdeling
te nemen en samen met de bewoners hier ervaring mee op te doen.
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GEBRUIK VAN INFORMATIE
Om kwaliteit van zorg te verbeteren is het van
belang om de zorg periodiek te evalueren.
Deze kwaliteitsbeoordeling gebeurt op basis
van het verzamelen van resultaten t.a.v.
(zorginhoudelijke) kwaliteitsindicatoren en op
basis van de ervaringen van bewoners en
mantelzorgers. Om de juiste zorg op de juiste
plek te bieden is het van belang dat real-time
feedback paraat is, zodat kort-cyclische
kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd kunnen
worden.
In 2021 zijn twee instrumenten
geïmplementeerd, te weten CareRate en een
BI-tool, om te kunnen anticiperen op actuele
informatie.
CareRate is een instrument dat op
verschillende niveaus ingezet kan worden om
feedback op te halen bij bewoners en hun
naasten. Zo hebben vijftien zorgteams zelf
een uitvraag gedaan en op basis van de
uitkomsten twee punten opgepakt om te
verbeteren. Ook op organisatieniveau is een
uitvraag gedaan middels CareRate.
Voor het management is een Business
Intelligence (BI) tool in 2020 in gebruik
genomen om op beschikbare informatie te
kunnen sturen en deze tool is afgelopen jaar
geoptimaliseerd.

Begin 2021 hebben drie teams deelgenomen aan de pilot om ervaring op te doen
met de verbetertool CareRate. In die pilot zijn de teams Nectar, Meidoorn en KSWpg
zelf aan de slag gegaan met verbeteracties op basis van de mening van bewoners en
familie. Met deze teams hebben we bedacht wat een goede werkwijze daarvoor is
in de teams en zijn proefondervindelijk aan de slag gegaan:
• Eerst heeft elk team bedacht wat ze zou willen weten van bewoners en familie,
welk onderwerp speelt er op de afdeling? Na het versturen van de vragen was het in
gezonde spanning afwachten.
• De eerste ingevulde lijsten kwamen al meteen terug. En dat is leuk! Gemiddeld
kregen teams een 8,4. Er zijn tips en complimenten.
• Als volgende stap ging elk team bekijken wat de tips precies zijn en wat ze kunnen
doen om verbetering aan te brengen. En dan is het actie en na een tijdje evaluatie!
• Tenslotte deelt het team alle uitkomsten m.b.v. van een poster met bewoners,
familie en collega’s. Om alles makkelijk bij te kunnen houden en de poster te maken,
werken teams met de tool van CareRate.
Met behulp van CareRate gaan teams voortaan geregeld zelf zo’n verbeterronde
doen: verbeteren in dialoog met bewoners, familie en collega’s.

Foto: teamcoach Nanke Klein-Wassink
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Reactie van medewerkers
In juni 2021 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden met medewerkers over
het kort-cyclisch verbeteren aan de hand van CareRate:
Je kunt familie echt betrekken, dat ze zich gehoord en gezien voelen.
Heel nieuwsgierig naar wat ze gaan zeggen!
Leuk om er direct echt wat mee te gaan doen!
Wat leeft bij een team hoeft blijkbaar niet altijd te leven bij bewoners.
Ik had niet verwacht dat we zo’n positieve feedback zouden krijgen.
Verwacht het onverwachte: sommige vragen geven een andere uitkomst dan
verwacht.
Voor bewoners is nu inzichtelijk wat we doen met hun feedback.

Voorbeeldposter CareRate
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Cliëntenraadpleging op organisatieniveau
In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (Zorginstituut Nederland, 2017) is de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg
vastgelegd. In dit kader raadplegen we jaarlijks bewoners, eerste contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers hoe zij de kwaliteit van de
zorg- en dienstverlening waarderen. Het ondersteuningsprogramma “Waardigheid & Trots op locatie”, onder leiding van Vilans en in
opdracht van het ministerie van VWS, heeft ook in 2021 De Waalboog ondersteunt bij de uitvoering van het tevredenheidsonderzoek
middels CareRate.
Onderstaande tabel laat per thema zien in hoeverre een locatie, volgens de respondenten, voldoet aan het kwaliteitskader. De uitkomsten
zijn uitgedrukt in kleuren om aan te duiden op welke gebieden het goed gaat (groen), er verbeterkansen liggen (geel), waar we aandacht aan
moeten besteden (oranje) en waar iets niet op orde is (rood). Ter vergelijking zijn de uitkomsten van de vorige scan uit 2020 in de tabel
opgenomen.
De conclusie van de scanners van Waardigheid & Trots luidt dat De Waalboog ten opzichte van het voorgaande jaar goede vooruitgang
geboekt heeft. Voor Nijevelt en De Honinghoeve geldt dat de eerste vier inhoudelijke thema’s groen kleuren. Wat betreft de
randvoorwaardelijke thema’s blijken er organisatie brede aandachtspunten te zijn op het gebied van personele bezetting, ziekteverzuim,
schoonmaak, ontlasten van registratiedruk en verbetering van ondersteunende systemen. Deze punten zijn reeds opgenomen in het
kwaliteitsjaarplan van 2022.
De gedetailleerde rapporten staan op de website van De Waalboog onder kwaliteit: https://www.waalboog.nl/over-ons/publicaties/
J&A (n= 175)

NV (n=118)

HH (n=76)

SJK (n=20)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Persoonsgerichte zorg en welbevinden

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

Wonen

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

(Zorginhoudelijke) veiligheid

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

Leren en verbeteren

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

Leiderschap, Governance, management

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

Personeelssamenstelling

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

Gebruik van hulpbronnen

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

Gebruik van informatie

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

Tabel 3: resultaten raadpleging per locatie 2020 en 2021
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Zorgkaart Nederland
In de cliëntenraadpleging op organisatieniveau waren ook de vragen opgenomen die
Zorgkaart Nederland gebruikt. Deze vragen geven een beeld van hoe de zorg per locatie
gewaardeerd worden op het gebied van afspraken maken en nakomen, kwaliteit van
zorg, persoonlijke aandacht, kwaliteit van leven, gehoord voelen en wooncomfort.
Hieronder de waarderingen per onderwerp, per locatie.

Net Promotor Score (NPS)
Aan bewoners en familie is tevens de vraag
gesteld hoe waarschijnlijk het is, op een schaal
van 1 t/m 10, dat zij de locatie van De Waalboog
aanbevelen aan vrienden en bekenden. Deze
vraag levert de zogeheten Net Promotor Score
(NPS) op: percentage promotors minus
percentage detractors.
Een positieve NPS (>0) wordt als goed
beschouwd en hoe positiever de score, hoe
beter.

Fig. 9: Resultaten Zorgkaart Nederland vragen per locatie

Fig. 10: NPS per locatie
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Klachten
Binnen De Waalboog is een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)
werkzaam. Hier kunnen bewoners, familieleden en bezoekers
terecht met klachten en suggesties voor verbetering van de zorg- en
dienstverlening.
In het verslagjaar heeft de cliëntenvertrouwenspersoon in totaal 33
klachten ontvangen (tabel 4). Dit aantal is ongeveer gelijk aan
voorgaande jaren, met uitzondering van het jaar 2020 waarin in
totaal 20 klachten werden ingediend. Een mogelijke verklaring voor
dit relatief lage aantal is dat klachten met betrekking tot
coronamaatregelen vooral binnen kwamen via de coronamail. Deze
klachten (sluiting locaties, bezoekregeling, mondkapjes e.d.) werden
direct opgepakt door een lid van het Corona-crisisteam.
De klachten van 2021 zijn uiteenlopend van aard. De categorieën die
vaker dan drie keer gemeld zijn, betreffen bejegening, wooncomfort
en eigen regie.

Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ)
Afgelopen kalenderjaar hebben geen inspectiebezoeken
plaatsgevonden. Wel heeft de IGJ De Waalboog verzocht twee bij
hen ingediende klachten nader te onderzoeken. Deze klachten
waren ingediend door de eerste contactpersonen van de afdeling
voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP).
Voor een objectieve beoordeling van de klacht heeft de bestuurder
een onafhankelijke voorzitter van de onderzoekscommissie
aangesteld. De IGJ heeft opdracht gegeven tot onderzoek van de
toepassing van de Wet zorg en dwang, methodisch werken en de
kwaliteit van persoonsgerichte zorg. De onderzoeksresultaten zijn in
het najaar van 2021 beoordeeld door de IGJ en met positief resultaat
afgesloten. Eén van de twee klachten is momenteel in behandeling
bij de geschillencommissie.
Externe audit (HKZ)
In april 2021 heeft een externe audit plaatsgevonden binnen locatie
Joachim en Anna. Er is toen één tekortkoming vastgesteld op het

AANTAL KLACHTEN
LOCATIE

2021

2020

2019

2018

2017

Joachim en Anna

17

7

23

21

17

Nijevelt

5

3

2

8

6

De Honinghoeve

8

4

5

2

7

St Jozefklooster

3

6

0

2

3

33

20

30

32

33

Tabel 4 : aantal klachten per locatie / per jaar

gebied van voedselveiligheid; bepaalde registraties waren niet
aantoonbaar conform afspraak. Naar aanleiding van deze audit is het
draaiboek van de HACCP aangepast, zodat voor de woonassistenten
duidelijk is welke registraties werkelijk verplicht zijn volgens de
Hygiënecode woonvormen. Het onderwerp voedselveiligheid is nu
ook expliciet opgenomen in de visie op Eten & Drinken en maakt
onderdeel uit van het brede project Eten en drinken in 2022. I.v.m.
corona heeft de follow-up audit in december digitaal
plaatsgevonden. Er zijn toen geen bijzonderheden geconstateerd.

JAARVERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT
Integraal toezicht
De raad van toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de
algemene gang van zaken binnen De Waalboog, mede in relatie tot de maatschappelijke functie
van de organisatie. De raad van toezicht vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder en
staat de bestuurder met advies terzijde. De Toezichtvisie raad van toezicht vormt hierbij het
uitgangspunt.
De raad van toezicht kent een drietal commissies:
- de remuneratiecommissie
- de financiële commissie en de
- auditcommissie kwaliteit en veiligheid.
In de commissievergaderingen worden meer diepgaand inhoudelijke onderwerpen verkend.
Aan de hand van het verslag vindt een terugkoppeling hiervan plaats in de RvT-vergadering.
De samenstelling van de renumeratiecommissie rouleert jaarlijks, evenals het
vicevoorzitterschap van de raad van toezicht. De remuneratiecommissie heeft in december
2021 een functioneringsgesprek gehouden met de bestuurder. De commissie heeft zijn
waardering uitgesproken voor de manier waarop de bestuurder leiding geeft aan de organisatie
en de behaalde resultaten. Naast dat teruggekeken is op het afgelopen jaar is vooruitgekeken
naar de activiteiten die voor 2022 op de rol staan.
De financiële commissie, bestaande uit twee leden, heeft zes keer vergaderd met de
bestuurder, de manager finance & control (F&C) en de businesscontroller. Onderwerpen die
hierbij aan de orde zijn geweest zijn: de jaarrekening 2020, de kaders voor de begroting en de
begroting 2022, de managementletter, de BI-tool, de accountantsselectie, de nieuwbouw en de
financiering hiervan.
De auditcommissie kwaliteit en veiligheid, eveneens bestaande uit twee leden, is drie keer bij
elkaar geweest. Als inhoudelijke onderwerpen zijn aan bod gekomen: vaccinatie,
ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, HR-beleid, de meting van
cliënttevredenheid gebruikmakend van CareRate en de cliëntenraadpleging vanuit Waardigheid
en Trots. Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn verder besproken aan de
hand van de kwaliteitsmanagementrapportage en het kwaliteitsplan.
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RvT-vergaderingen
In het verslagjaar zijn acht reguliere
vergaderingen van de raad van toezicht
geweest, waarbij een deel van de
overleggen vanwege COVID digitaal heeft
plaatsgevonden. Elke vergadering start de
raad van toezicht met een vooroverleg.
Vervolgens sluiten de bestuurder en de
bestuurssecretaris aan en voor
onderwerpen op het gebied van vastgoed en
financiën de manager F&C. Terugkerende
agendapunten zijn het strategisch beleid, de
nieuwbouw en andere ontwikkelingen in de
organisatie. Een terugkoppeling heeft
plaatsgevonden van de bespreking van de
onderwerpen die in de commissies aan de
orde zijn geweest.
Zowel in de financiële commissie als in de
algehele raad van toezicht heeft de
accountant de bevindingen bij de controle
van de jaarrekening toegelicht. De stand van
zaken van de realisatie van doelstellingen is
besproken aan de hand van rapportages
waarin financiële, personele, kwalitatieve en
inhoudelijke informatie en sturingsgegevens
zijn opgenomen. De hoofd- en nevenfuncties
van de toezichthouders zijn jaarlijks
onderwerp van gesprek ter voorkoming van
het risico van belangenverstrengeling.
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in
werking getreden. Met deze wet beoogt de overheid de kwaliteit van
het bestuur en het toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge
waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en gelijk te
trekken met de bestaande regelingen voor de NV en BV. Op basis van
een notitie over de WBTR is geconcludeerd dat de wetswijziging niet
noodzaakt tot acties, zoals aanpassing van de statuten of reglementen.
Dit heeft er mede mee te maken dat met dat de statutenwijziging die in
2020 is doorgevoerd al rekening is gehouden met de WBTR.

Accountantsselectie
De Waalboog maakt voor het controleren van de jaarrekeningen al
meerdere jaren gebruik van de diensten van
accountantskantoor Deloitte. Gedurende deze periode hebben
wisselingen plaatsgevonden van de medewerkers van Deloitte
waardoor er geen sprake is van langdurige betrokkenheid van
teamleden bij De Waalboog. Hiermee bestaat er geen bedreiging voor
de onafhankelijkheid, raakt de accountant niet te betrokken bij De
Waalboog en blijft er voldoende afstand. Vanuit Governance achtte de
raad van toezicht het wenselijk voor de controle van de jaarrekening
2022 en de daaropvolgende jaren een nieuwe vergelijking van
accountantskantoren te maken. Op basis van een brede vergelijking van
accountantsbureaus is een shortlist gemaakt van te benaderen
kantoren. Vervolgens is drie kantoren de gelegenheid gegeven een
offerte uit te brengen en zich te presenteren. Op basis van een
zorgvuldige vergelijking heeft de raad van toezicht besloten tot de
benoeming van Qconcepts voor de controle vanaf het boekjaar 2022.

Overleg met medezeggenschap en werkbezoeken
De raad van toezicht heeft vaste contactpersonen voor de
ondernemingsraad en de cliëntenraad. Om de algemene gang van
zaken in de organisatie te bespreken heeft
conform artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
overleg plaatsgevonden met de ondernemingsraad. Daarnaast is
deelgenomen aan een overlegvergadering van de bestuurder met de
cliëntenraad.
Door de corona-ontwikkelingen hebben in het verslagjaar geen
werkbezoeken aan de locaties plaatsgevonden. Wel zijn in
verschillende vergaderingen door de leden van het managementteam
of door inhoudelijk deskundigen onderwerpen uitgelicht, zoals het
kwaliteitsbeleid, de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd), het
beleid informatisering en innovatie en de ontwikkelingen op
vastgoedgebied en kleinschalig wonen.
Zelfevaluatie
De voor 2021 geplande zelfevaluatie heeft plaatsgevonden in februari
2022. De evaluatie waarbij een reflectie op toezicht, de
samenwerking van raad van toezicht en de bestuurder en een
reflectie op het eigen handelen aan de orde zijn geweest, heeft
plaatsgevonden onder externe begeleiding. Afgesproken is dat
strategische thema’s in een jaarkalender worden opgenomen,
vergaderingen op wisselende locaties plaatsvinden en
themabijeenkomsten worden georganiseerd met een externe spreker
waarvoor ook vertegenwoordigers vanuit de organisatie worden
uitgenodigd. Dit draagt bij aan zowel het organiseren van het contact
met de organisatie en geeft input voor inhoudelijke strategische
gesprekvoering met de bestuurder.
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Honorering raad van toezicht
De WNT bepaalt, naast de bezoldiging van de bestuurder, de maximale bezoldiging
van raad van toezichtleden. In 2021 is, evenals in 2020, voor De Waalboog klasse IV
van toepassing. Op basis van het maximum voor klasse IV is de bezoldiging voor de
bestuurder vastgesteld op € 193.000,-.
De WNT geeft aan dat dit voor een lid van de raad van toezicht en voor de
voorzitter respectievelijk 10% en 15% van de maximum bezoldiging van de eigen
bestuurder is. De raad van toezicht heeft in 2017 besloten een gematigd
beloningsbeleid te voeren en te kiezen voor een bezoldiging van 9% voor de
voorzitter, 8% voor de vicevoorzitter en 7% voor een lid dat tevens deel uitmaakt
van een commissie en 5,5% voor een lid. Hiervan uitgaande is de honorering voor
2021 vastgesteld op € 17.370,- voor de voorzitter, € 15.440,- voor de vicevoorzitter
en € 13.510,- de leden die tevens deel uitmaken van een commissie.
Besluiten en goedkeuring
De volgende besluiten zijn genomen en/of goedgekeurd door de raad van toezicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goedkeuring en decharge Jaarrekening Stichting De Waalboog 2020
Goedkeuring en decharge Jaarrekening Waalboog Pompstation BV 2020
(Kwaliteits)jaarverslag 2020
Goedkeuring Reglement RvB
Vaststelling Reglement RvT
Goedkeuring financieringsconstruct Wfz borgingsfaciliteit nieuwbouw
Joachim en Anna
Goedkeuring Treasurystatuut
Herbenoeming de heer J. Meijerink als lid RvT (voorzitter) per 1 januari 2022
Herbenoeming mevrouw I. Koopmans als lid RvT (juridisch profiel) per 1
maart 2022
Besluit honorering raad van bestuur en raad van toezicht in 2022
Benoeming Qconcepts als accountant vanaf de controle van het boekjaar
2022
Goedkeuring Begroting 2022 Stichting De Waalboog en Waalboog
pompstation BV

Oordeel van de raad van toezicht
Voor het tweede jaar op rij is Nederland geconfronteerd
met het coronavirus. Wij leven mee met de
nabestaanden van de bewoners die zijn overleden.
De raad van toezicht heeft veel waardering voor de
manier waarop de medewerkers in deze moeilijke tijden
op de locaties steeds het belang van de cliënten voorop
hebben gesteld. De managers en ondersteunende
afdelingen hebben dit voortreffelijk gefaciliteerd en
steeds vlot geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen.
De Waalboog laat zich zien als een belangrijke
maatschappelijke partner, die initiatief en
verantwoordelijkheid neemt en samen met andere
partijen actief invulling geeft aan de zorg voor cliënten
met ouderdomsproblematiek. De raad van toezicht is
tevreden over het gevoerde beleid en is bestuur en
medewerkers zeer erkentelijk voor hun inspanningen.
Jos Meijerink, voorzitter raad van toezicht
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BIJLAGE 1: PROFIEL VAN DE WAALBOOG

ZORGVISIE
EEN PASSEND VERVOLG - ZO THUIS ALS MAAR KAN
Goede (ouderen)zorg, optimaal omgaan met
ouderdomsproblematiek, gaat bij De Waalboog steeds om een
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KERNWAARDEN
Professioneel
Respectvol
Oprecht
Ondernemend
Verbindend

passend vervolg vinden, samen met de bewoner en de mensen er
omheen. Passend bij de bewoner, passend bij de omstandigheden.
We verdiepen ons in ieders verhaal, dat begint bij dat punt waar
alles nog ‘paste’ in het leven. Dat punt vlak vóórdat zorg nodig was,
waar het voor het laatst letterlijk en figuurlijk als thuis voelde. Waar
alles bij elkaar kwam, in mensen, in omgeving, in dierbare rituelen
en patronen.
Met onze zorg geven we een waardig vervolg aan wie de bewoner
was en nu is. Zo goed en zo vaak als het kan. Zo thuis als maar kan.

Organisatiemodel
Het model maakt visueel dat:
- De bewoner centraal staat in alles wat we doen;
- De ondersteuning van de bewoner in het voeren van de regie over

Om een passend vervolg te bieden aan mensen met

zijn leven een samenspel is tussen professionals, naasten en

ouderdomsproblematiek is het van belang dat we de bewoner en

vrijwilligers (zorgdriehoek);

zijn verhaal, zijn behoeftes en wensen goed kennen. Samen met de

- De zorgteams optimaal ondersteund worden door alle andere

mensen om hem heen, mantelzorgers, vrijwilligers en

disciplines en ondersteunende teams om de bewoner

medewerkers, geven we op passende wijze invulling aan het

daadwerkelijk centraal te kunnen stellen;

vervolg van zijn leven. Op een manier die passend is voor die
individuele bewoner. Dat vraagt om maatwerk van ons als De
Waalboog. De kennis en ervaring van onze professionals zetten we
hier optimaal voor in. Dat doen we met realistische optimisme.

- De verpleegkundigen een prominente rol hebben in de coaching
van zorgmedewerkers om te handelen vanuit de bedoeling;
- We samen verantwoordelijk zijn om te zorgen dat een bewoner
een passend vervolg ervaart bij De Waalboog.

14c

LOCATIES

DOELGROEPOMSCHRIJVING
De Waalboog biedt op vier locaties zorg met of zonder behandeling aan mensen
met ouderdomsproblematiek. Binnen dat spectrum zorgen wij voor mensen met

JOACHIM EN ANNA
KvK 09103258 Vestigingsnr. 000027792579
Groesbeekseweg 327 6523PA Nijmegen

NIJEVELT
KvK 09103258 Vestigingsnr. 000027792757
Heyendaalseweg 117 6525AH Nijmegen

dementie en/of probleemgedrag en voor mensen met somatische
gezondheidsproblemen. Op locatie Joachim en Anna wordt daarnaast zorg en
behandeling geboden aan de specialistische doelgroepen:
•

Gerontopsychiatrie

•

Psychogeriatrie met zeer ernstig probleemgedrag

•

Jonge mensen met dementie

•

Palliatieve terminale zorg

Naast intramurale zorg biedt De Waalboog extramurale behandeling. Het team van
De Waalboog Thuis biedt behandeling en consultatie bij mensen met
ouderdomsproblematiek, zodat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Het team bestaat uit:
• Specialist Ouderengeneeskunde
• Verpleegkundig specialist

DE HONINGHOEVE
KvK 09103258 Vestigingsnr. 000027792862
Albanystraat 7 6544RA Nijmegen

• GZ-psycholoog
• Diëtist
• Logopedist
• Ergotherapeut
• Fysiotherapeut
• Psychomotorisch therapeut
• Geestelijke verzorging

ST. JOZEFKLOOSTER
KVK 09103258 Vestigingsnr. 000027792838
Kerkstraat 65 6543KG Nijmegen

Deze professionals hebben specialistische kennis in het adviseren, begeleiden en
behandelen van mensen met complexe zorgvragen op het gebied van
ouderdomsproblematiek.
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ZZP-VERDELING PER LOCATIE

peildatum

J&A

NV

HH

SJK

TOTAAL

ZZP 03

0

0

2

0

2

ZZP 04

0

9

7

18

34

ZZP 05

0

2

1

1

4

ZZP 06

0

0

0

3

3

SUBTOTAAL: ZONDER BEHANDELING

0

11

10

22

43

ZZP 05

41

71

49

0

161

ZZP 06

21

26

29

0

76

ZZP 07

109

33

15

0

157

ZZP 08

3

4

1

0

8

ZZP 09b

9

1

0

0

10

ZZP 10

3

2

3

0

8

GGz wonen 4

6

0

0

0

6

192

137

97

0

426

ELV hoog complex

3

0

0

0

3

ELV palliatief terminale zorg

6

0

0

0

6

SUBTOTAAL EERSTELIJNSVERBLIJF

9

0

0

0

9

201

148

107

22

478

SUBTOTAAL: MET BEHANDELING

TOTAAL

BIJLAGE 2: PROFIEL PERSONEELSBESTAND
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Verdeling zorgverleners over functie en niveau (in aantal en Fte)
FUNCTIE

J&A

NV

aantal

Fte

HH

aantal

Fte

aantal

SJK
Fte

aantal

Fte

LOCATIE

TOTAAL

ONGEBONDEN

WAALBOOG

aantal

Fte

aantal

Fte

Niveau 2

21

13,89

16

9,06

15

8,58

3

1,89

26

4,9

81

38,32

Niveau 3

147

91,12

81

53,79

68

44,69

15

7,75

70

22,26

381

219,61

Niveau 4

31

23,57

4

2,67

6

4,17

5

4

16

5

62

39,41

Niveau 5

14

9,35

4

3,33

2

1,89

0

0

0

0

20

14,57

Niveau 6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Leerling

58

40,73

35

24,19

16

11,57

3

1,75

1

0,75

113

78,99

Woonassistent

62

30,15

54

27,64

37

20,01

7

4,1

32

5,74

192

87,64

Dagbesteding

17

10,89

8

4,92

5

3,78

4

2,07

1

0,89

35

22,55

OZF

18

3,19

20

3,81

3

0,72

4

1,78

38

0,17

83

9,67

(Para)medisch

0

0

0

0

0

0

0

0

89

63,99

89

63,99

Overig

8

5,88

4

3

3

2,33

1

1,17

0

0

16

12,38

Administratie

5

2,97

3

1,33

2

1,33

0

0

71

53,46

81

59,09

32

18,54

20

11,1

14

8,26

4

2,33

9

4,08

79

44,31

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6,36

7

6,36

250,28

249

144,84

171 107,333

46

26,844

361

168,6

1240

698

Facilitair
Management
TOTAAL

413

Verdeling vrijwilligers per locatie
J&A
Vrijwilligers

239

NV
129

HH
79

SJK
45

LOCATIE
ONGEBONDEN

-

TOTAAL
WAALBOOG

492

BIJLAGE 3: BESTUUR, TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
NAAM

FUNCTIE

Mw. drs. H.B.A. Arts

Raad van bestuur

Vanaf 01-03-2020

Dhr. drs. L.J.C.G.M. van der Veen

Raad van bestuur a.i.

Vanaf 01-04-2019 tot 01-03-2021

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
NAAM

ROL BINNEN RvT

BENOEMING
d.d.

EVT.
HERBENOEMIN
G per d.d.

AFTREDEN
UITERLIJK d.d.

HOOFDFUNCTIE

Mw. A.G.M. van
Rossum

•

Lid auditcommissie kwaliteit & Veiligheid RvT

01-03-2015

01-03-2019

28-02-2023

Lid RvB a.i. Dijklander ziekenhuis (16-112021 tot 01-05-2022)
Lid RvB a.i. Brabantzorg (per 01-04-2022)

Dhr. drs. R.
Eman

•

Voorzitter financiële commissie RvT

01-01-2016

01-01-2020

31-12-2023

Head of Facility Management Triodos
Bank

Dhr. drs. J.H.
Meijerink

•

Voorzitter RvT

01-01-2018

01-01-2022

28-01-2025

Mw. mr. I.
Koopmans

•
•

Lid auditcommissie Kwaliteit en veiligheid RvT
Voorzitter remuneratiecommissie 2021

01-03-2018

01-03-2022

28-02-2025

Officier van Justitie bij het Functioneel
Parket Amsterdam

Dhr. mr. F.A. de
Schepper

•
•
•

Lid Financiële commissie RvT
Vicevoorzitter RvT 2021
Lid remuneratiecommissie 2021

01-04-2019

01-04-2023

31-03-2027

Eigenaar De Schepper Advies
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SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD (CR) tot okt. 2021

SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD (CR) vanaf december 2021

NAAM

FUNCTIE

DATUM
BENOEMING

NAAM

FUNCTIE

DATUM
BENOEMING

EINDE
ZITTINGSTERMIJN

Vincent Paes

voorzitter

01-08-2019

Jenny de Fouw

01-12-2021

01-12-2025

Tineke Bulder

lid

01-05-2019

voorzitter
(waarnemend)

Jet Jacobs-Veenhuizen

lid

01-05-2019

Jolanda Brunnekreef

lid

01-12-2021

01-12-2025

Betty Verbree

lid

01-05-2019

Yolanda Wildschut

lid

01-12-2021

01-12-2025

Wytze Westra

lid

06-09-2019

Agaath Eras

ambtelijk
ondersteuner

-

Jenny de Fouw

lid

14-10-2019

Agaath Eras

ambtelijk
ondersteuner

-

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD (OR) op 31-12-2021
NAAM

FUNCTIE

KIESGROEP

Tamara Dennissen

voorzitter

Waalboogbreed

Nick Fisken

lid

Kiesgroep Joachim en Anna

Angelien Hogenkamp

lid

Kiesgroep Joachim en Anna

Roland Jacobs

lid (per 01-07-2021)

Kiesgroep Joachim en Anna

Amanda Janssen

lid (per 01-07-2021)

Kiesgroep Joachim en Anna

Stefan Janssen

Vicevoorzitter (per 01-06-2021)

Kiesgroep cluster Nijevelt en De Honinghoeve

Petra Kamps

lid

Kiesgroep Joachim en Anna

Tonnie Keller

lid

Kiesgroep cluster Nijevelt en De Honinghoeve

Stella van Megen

lid (per 01-07-2021)

Kiesgroep cluster Nijevelt en De Honinghoeve

Martin van de Pol

lid

Kiesgroep St. Jozefklooster

Nick de Waard

lid

Kiesgroep WaalboogFlexWerk

Frans Zoons

lid

Kiesgroep Joachim en Anna/Waalboogbreed

Liesbeth van der Arend

ambtelijk secretaris

-

BIJLAGE 4: FINANCIËN EN RISICO’S
Financieel beleid
Stichting De Waalboog (hierna De Waalboog) wil een
betrouwbare en duurzame partner zijn voor haar cliënten,
medewerkers, vrijwilligers, toeleveranciers, financiers,
regelgevende instanties en andere belanghebbenden. Een van
de randvoorwaarden hiervoor is dat De Waalboog een
financieel gezonde en sterke organisatie is en blijft.
2021 is net als 2020 een lastig jaar geweest voor de zorg en
voor De Waalboog. De COVID-19 pandemie heeft ingrijpende
effecten gehad op onze bedrijfsvoering, zowel voor wat betreft
de bezetting van de bedden als de te maken extra kosten. In
2021 ervaren we een druk op de resultaten als gevolg van de
COVID-19 pandemie. De focus was om binnen de
omstandigheden ons maximaal te richten op het leveren van de
noodzakelijke en veilige zorg. Daarbij hebben wij de richtlijnen
van het RIVM gevolgd (en de aan de hand hiervan gemaakte
regionale afspraken) voor onze medewerkers en bewoners.
Vanuit de overheid wordt ook voor 2021 gecompenseerd voor
de gemaakte kosten en derving van de inkomsten met het doel
de continuïteit van zorg te garanderen en de continuïteit van
(het) zorg(landschap) op de langere termijn te borgen. Met als
uitgangspunt dat een negatief effect van de coronacrisis op de
financiële positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd.
De effecten voor 2022 zijn op dit moment nog lastig in te
schatten. Wel is duidelijk dat we voor 2022 niet volledig
gecompenseerd gaan worden voor de gemaakte COVID kosten
of gederfde inkomsten als gevolg van leegstand.
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Het resultaat 2021 is € 27 duizend positief.
De bestemming van dit resultaat is als volgt:

Het genormaliseerde resultaat (resultaat gecorrigeerd voor
incidentele baten en lasten) voor 2021 bedraagt € 2,8 miljoen
positief. Dit bestaat uit een zorgresultaat van € 0,7 miljoen en een
vastgoedresultaat van € 2,1 miljoen.
Omdat in 2021 de gederfde inkomsten en de gemaakte extra kosten
i.v.m. COVID-19 volledig zijn gecompenseerd, heeft dit per saldo
geen effect gehad op het genormaliseerd resultaat. De COVID-19
compensatie heeft er toe geleid dat we het begrote resultaat van
2021 in ruime mate hebben behaald.
Met het behaalde exploitatie resultaat, een gezond eigen vermogen
en een goede liquiditeitspositie hebben we een financieel gezonde
uitgangspositie voor de komende jaren.
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Zoals hiervoor aangegeven heeft De Waalboog gebruik gemaakt
van de beleidsregel langdurige zorg die zorgaanbieders
compenseert voor omzetderving en extra gemaakte kosten ten
gevolge van COVID-19. Op basis van de productie over de eerste
twee maanden van 2020 is in overleg met het Zorgkantoor de
omzetderving bepaald en deze is voor 2021 vastgesteld op € 1,9
miljoen. De extra kosten zijn vastgesteld en afgestemd met het
Zorgkantoor VGZ en komen op € 0,5 miljoen voor materiële
kosten. Daarnaast is gebruik gemaakt van de regeling COVID-19unit binnen de Zorgverzekeringswet. Gedurende 2020 is een
speciale COVID-19 afdeling opgestart, die in de eerste maanden
van 2021 is gecontinueerd. De zorg die hier is geleverd is
gedeclareerd onder deze regeling. De definitieve vaststelling van
de hoogte van de compensatie vindt plaats na het moment van
opmaken van de jaarrekening. Dit in overleg met de
zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders of overige contractpartijen. De
opgenomen bedragen zijn afgestemd en akkoord bevonden door
het Zorgkantoor VGZ. De hoogte van de daadwerkelijke
compensatie kan afwijken van de in de jaarrekening opgenomen
bedragen doordat deze de afspraken van 2021 overstijgen en
centraal worden verdeeld.
De Waalboog is ultimo 2021 een instelling met geborgde
financiële continuïteit en is sinds 2011 lid van het Waarborgfonds
voor de zorg (WfZ). Het WfZ-lidmaatschap staat garant voor een
gezonde, financiële huishouding en bedrijfsvoering van De
Waalboog jegens derden, in het bijzonder richting financiële
instellingen. Per 31 december 2021 is ca. € 8,4 miljoen van de
langlopende leningen geborgd door het WfZ.

De risico’s voor zorginstellingen zijn in de afgelopen jaren toegenomen,
onder meer door:
• In 2022 ondervinden wij ook nog gevolgen van de COVID-19
pandemie. Waardoor we mogelijk niet kunnen voldoen aan de
gestelde resultaten door incidentele extra kosten of verminderde
omzet.
• We hebben geanticipeerd op het ingezette overheidsbeleid
‘scheiden wonen en zorg’, waarbij de voorgenomen
extramuralisering en omzetting van plaatsen lichte zorg naar zware
zorg wordt beperkt zonder extra zorgmiddelen. Dit hebben we met
name gedaan om onze huidige locaties te richten op de
“zwaardere” ZZP’s. Voor wat betreft de nieuw te ontwikkelen
wijklocaties bouwen we flexibel, zodanig dat we kunnen anticiperen
op de ontwikkeling van scheiden van wonen en zorg.
• Toegenomen concurrentie, met name door nieuwe intreders op de
markt.
• Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name krapte bij
verplegende en verzorgende beroepen en medische staf. Dit
betekent dat we meer gebruik maken van relatief duur personeel
niet in loondienst. Daarnaast geeft de krapte op de arbeidsmarkt
druk op de continuïteit van onze zorgverlening.
• Zowel bij De Waalboog als in de VVT sector is er sprake van een
hoog ziekteverzuim. De verwachting is dat dit ook in 2022 relatief
hoog zal zijn. De druk op de zorg, de vergrijzing van ons
personeelsbestand en de nasleep van de COVID-19 problematiek
zijn hier onder andere debet aan.
• De onderhandelbaarheid van de tarieven.
De Waalboog is het afgelopen jaar conform Strategisch Vastgoedplan
2019-2023 en meerjarenrekenmodel verder gegaan met haar
vastgoedontwikkelingen. Hiervoor is de aangetrokken ongeborgde
lening van € 18 miljoen bij de Rabobank ingezet. Daarnaast heeft het
WfZ een borgingsfaciliteit van € 27 miljoen verstrekt voor het
nieuwbouw traject. Hiervan is voor een bedrag van € 22,8 miljoen aan
leningen aangetrokken bij de BNG.
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De Waalboog probeert met gericht beleid de financiële continuïteit
te borgen en risico’s te beperken. Speerpunten van dit beleid zijn
o.a. werving en behoud van medewerkers, duurzaam en flexibel
vastgoedbestand, lean ingerichte overhead, streven naar een norm
van minimaal 2% rendement op de zorgexploitatie, kwaliteitsbeleid
passend binnen de huidige landelijke kaders.
Een ander belangrijke bepalende factor voor de continuïteit is de
liquiditeitspositie. Sturing op kasstromen en financieringsbehoefte
zijn een belangrijk aandachtspunt bij onze financiële
beleidsontwikkeling en beheersing. De randvoorwaarden en
verantwoordelijkheden ten aanzien van de treasuryfunctie zijn
vastgelegd in het Treasurystatuut. Afgelopen jaar zijn wij naar een
vrije liquiditeitsbuffer van ca. € 4 miljoen gegroeid (ca. 1 maand
omzet). In 2022 zullen wij deze ophogen met € 1 miljoen gezien de
stijging van de omzet in de afgelopen jaren. Met het aantrekken van
de financiering voor de nieuwbouw hebben we hier rekening mee
gehouden.
Belangrijke voorwaarde is dat De Waalboog voldoet aan de met de
banken afgesproken ratio’s. In de tabel hiernaast treft u een
overzicht van de EBITDA en de vermogenspositie, vergeleken met de
normen die in de bankconvenanten zijn opgenomen.
In het kader van de jaarrekening heeft onderzoek plaatsgevonden
naar noodzaak van impairment. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen
indicaties bestaan die leiden tot een impairment. Als gevolg van de
aanstaande sloop (laatste deel in 2022) van J&A wordt de restant
waarde van het gebouw J&A in 3 jaar afgeschreven. Dit betreft de
restantwaarde van het gebouw B en het verpleegoproepsysteem.

Convenant

Norm

EBITDA (Rabo)

> 4 miljoen

Realisatie
Bedragen * 1000

Exploitatieresultaat *)
Plus
Afschrijvingen
Interest
EBITDA
Solvabiliteit

> 25%

Aansprakelijk
vermogen

> 18 miljoen

€

27

€ 3.421
€ 448
€ 3.896

De solvabiliteit ultimo 2021 ligt met
45 % ruim boven de norm
Met een eigen vermogen van ruim
€ 30 miljoen voldoen we ruimschoots
aan de norm

*) Dit betreft resultaat waarbij geen rekening gehouden wordt met incidentele factoren. In
convenant met Rabobank mogen we corrigeren voor incidentele posten. Bij correctie komt
EBITDA hoger uit.

Administratieve organisatie en Interne controle (AO/IC)
Er is maandelijks integrale stuurinformatie op organisatie-, locatieen afdelingsniveau beschikbaar. Vanaf januari 2021 wordt de BI
tool gebruikt voor de dagelijkse sturing. Niet alleen adequate
stuurinformatie is essentieel voor de organisatie, een goed
werkende interne controlefunctie is eveneens van groot belang.
In 2021 en begin 2022 is door de interne controlefunctionaris van
De Waalboog periodiek een interne controle uitgevoerd met de
daarbij behorende rapportage van de bevindingen. Daarnaast zijn
in het proces van facturatie vele controles ingebouwd, ook in het
verkeer tussen onze instelling en het Zorgkantoor VGZ.
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Nadere toelichting op het resultaat
De resultatenrekening sluit met een positief exploitatieresultaat van
€ 27 duizend. Wanneer het exploitatieresultaat voor 2021 wordt
genormaliseerd ligt dit met € 2,8 miljoen in lijn met de begroting
(begroot resultaat € 2,3 miljoen). De grootste incidentele posten
betreffen:
• Versnelde afschrijving en gebouwen en installaties € 0,7 miljoen.
• Dotatie voorziening RVU € 1 miljoen.
• Dotatie voorziening asbest € 0,6 miljoen.
• Afboeking projectkosten € 0,5 miljoen.

De bedrijfsopbrengsten zijn met een bedrag van € 2,5 miljoen
gedaald ten opzichte van voorgaand jaar.
De opbrengsten uit zorgprestaties dalen met een bedrag van € 0,7
miljoen.:
• Afname opbrengsten Zvw (€ 0,3 miljoen) betreft vooral minder
achterblijvende ELV productie.
• In de opbrengsten van 2020 zit een post voorgaande jaren van
€ 0,2 miljoen.
• Wlz opbrengsten dalen met € 0,2 miljoen. Dit is vooral gevolg
van een lagere compensatie voor gemaakte COVID kosten.

Het genormaliseerd resultaat van € 2,8 miljoen is een resultante van
een zorgresultaat € 0,7 miljoen positief en een vastgoedresultaat van
€ 2,1 miljoen positief.

De subsidies dalen met € 1,4 miljoen, met name als gevolg van
lagere compensatie zorgbonus (in 2020 € 0,6 miljoen hoger) en in
2020 is een bedrag van € 0,3 miljoen compensatie COVID afdeling
onder deze post opgenomen.

Het genormaliseerde resultaat is in 2021 ten opzichte van 2020
afgenomen met € 2,4 miljoen.
Zowel 2021 als 2020 zijn door de impact van COVID geen “reguliere
jaren”. De exploitatie van deze jaren laat zich lastig vergelijken met die
van andere jaren. Bij de vergelijking tussen de resultaten van 2020 en
2021 lopen we ook tegen deze problematiek aan. In 2020 zijn veel
activiteiten stil komen te liggen vanwege de impact van de COVID
pandemie. Alle inspanningen waren dat jaar gericht op het borgen van
onze kwaliteit van zorg en het nemen van benodigde maatregelen in
het kader van COVID. Voor al deze extra inspanningen (zowel materieel
als personeel) en de ontstane derving van inkomsten zijn we
gecompenseerd binnen de Zvw en vooral Wlz. Voor overige activiteiten
en projecten zijn in 2020 minder kosten gemaakt, omdat deze niet of in
mindere mate door konden gaan.
Ondanks het feit dat we in 2021 ook geconfronteerd zijn met de COVID
problematiek zijn we in 2021 er in geslaagd om een start te maken met
de genoemde inhaalactiviteiten en is de bedrijfsvoering in toenemende
mate genormaliseerd. Dat heeft er toe geleid dat het resultaat ten
opzichte van 2020 is verminderd.

De overige bedrijfsopbrengsten dalen met een bedrag van € 0,4
miljoen als gevolg van afgenomen opbrengsten uit brasserieën en
activiteiten (€ 0,2 miljoen) en daling van huuropbrengsten en
servicekosten.
De personeelskosten zijn gestegen met €1,2 miljoen ten opzichte
van voorgaand jaar. Deze stijging komt vooral door:
• Dotatie voorziening RVU (vervroegde uittreding) ad € 1
miljoen.
• Toename andere personeelskosten met € 0,3 miljoen.
• Afname inzet PNIL € 0,4 miljoen (dit is vooral gelegen in het
feit dat bij de start van de COVID pandemie in 2020 relatief
meer inzet van PNIL is geweest).
• De sociale lasten dalen met € 0,1 miljoen, dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door afname premie werknemers
verzekering.
De overige bedrijfskosten stijgen met een bedrag van € 1 miljoen.
Deze stijging is met name gelegen in hogere licentiekosten (€ 0,1
miljoen), advieskosten in het kader van de nieuwbouw (€ 0,3
miljoen) en dotatie voorziening asbest (€ 0,6 miljoen).
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Risicomanagement
Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning‐ en
controlcyclus. Afgelopen jaar hebben we in het management
team uitvoerig stilgestaan bij (fraude) risicomanagement. Daarbij
zijn we gestart met het selecteren van de “top 10” van risico’s,
waarvan 2 frauderisico’s. Vervolgens zijn deze risico verder
uitgewerkt, waarbij ook de beheersingsmaatregelen zijn
benoemd. In de bijlage op de volgende pagina is een
samenvatting van de risicomatrix weergegeven.
Met deze aanpak hebben we meer focus en richting kunnen
geven aan ons risicomanagement. De afspraak is dat we jaarlijks
de risicomatrix evalueren en zo nodig bijstellen.
Tot slot
We hebben het vertrouwen dat onze financiële positie solide is
en dat we met ons financieel beleid de komende jaren met
vertrouwen tegemoet kunnen zien. We hebben met ons
financiële beleid voldoende ruimte gecreëerd om de kwaliteit van
onze zorg en ons vastgoed verder te versterken.
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risico

toelichting

Reguliere risico’s

kans

impact

beheersingsmaatregel

Vrijheid bewoners versus veiligheid
bewoners

1.

Het verhogen van de vrijheid zoals bedoelt in het kader van de Wet Zorg en Dwang
(WZD) en persoonsgerichte zorg van De Waalboog kan leiden tot het verhogen van de
veiligheidsrisico’s voor bewoners.
2. Het beperken van de vrijheid (op allerlei manieren) in het kader van veiligheid kan
dermate beperkend zijn dat het leidt tot ontevredenheid, klachten.
Vanuit de visie van De Waalboog is het van belang een passend vervolg te bieden aan
bewoners, met zoveel mogelijk vrijheid. Dat betekent dat beïnvloeding op risico 2 mogelijk
gevolgen heeft voor het verhogen van het risico van 1.

groot

enorm

Inzetten van alle wettelijke maatregelen in het kader van WZD.
In het Beleidsplan 2022-2025 is opgenomen dat vrijheid een groot goed
is en dat we daar waar mogelijk de individuele vrijheid van bewoners
vergroten. De Waalboog tracht een bewoner een “passend vervolg” te
geven door hem of haar zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat
men gewend is of dat men wenst. Daarvoor is het nodig om breed te
kijken naar de huidige cultuur in de organisatie en onderzoeken op
welke wijze we hierin kunnen opschuiven.

Portfolio ontwikkeling
(zorgconcepten)

Er worden geen nieuwe concepten of producten ontwikkeld waardoor aansluiting gemist
wordt op maatschappelijke en arbeidsmarkt ontwikkelingen.
Er worden concepten/producten ontwikkeld die bedrijfsmatig niet houdbaar (in bv tarieven
te dekken) zijn.
Wegens “verouderde” concepten/producten onaantrekkelijke werkgever worden.
Het onvoldoende beschrijven en verder ontwikkelen van je kernpropositie (core business)
passend bij de vraag en specifieke behandeling van de bewoner, in ons geval het
doelgroepenbeleid, geeft risico.
Nu en in de komende jaren hebben we te maken met een (toenemende) krapte op de
arbeidsmarkt. Cruciale vacatures kunnen niet of lastig worden ingevuld, waardoor het risico
ontstaat dat er onvoldoende personeel is om aan de zorgvraag te kunnen voldoen of
ondersteunende processen onvoldoende kunnen worden geborgd. Dit kan zowel worden
veroorzaakt door achterblijvende instroom van personeel dan wel meer dan evenredige
uitstroom van personeel.
Bij de presentatie van het BHV plan is ook bepaald welke maatregelen en randvoorwaarden
er nodig zijn om een evacuatie (met name in de nacht) bij een brand zodanig uit te voeren
dat er geen risico’s zijn op letsels of overlijden van bewoners, medewerkers en mogelijk
bezoekers. De conclusie was dat 100% niet of nauwelijks is te “regelen” en als ze er zijn vaak
onbetaalbaar zijn. Dat vraagt om een weging van welke risico’s we acceptabel vinden en
welke maatregelen in ieder geval geborgd moeten zijn.
Bij een datalek gaat het om vernietiging, verlies, wijziging, of het delen van (bijzondere)
persoonsgegevens zonder dat dat de bedoeling is.
(Bijzondere) persoonsgegevens van cliënten en/of medewerkers komen dan in bezit van of
worden ingezien door derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Ook kunnen gegevens verloren, vernietigd of gewijzigd zijn.
Het risico betreft het niet in staat zijn om medewerkers te binden en te boeien. Dan is
sprake van grote uitstroom en ook gebrek aan instroom. Gevolg is onvoldoende personeel
om zorg kwalitatief te kunnen leveren.

groot

enorm

Flexibel vastgoed (flexibel bouwen van vastgoed in eigendom en deel
vastgoed huren).
Doelgroepenbeleid aanpassen aan ontwikkelingen in zorgvraag.
(stimuleren van) ontwikkelen van nieuwe concepten/producten. Bij
ontwikkeling financiers en financierbaarheid betrekken (eventueel op
langere termijn).

groot

enorm

Ons beleid ten aanzien van instroom en behoud medewerkers,
vitaliteitsbeleid en opleiden.
Landelijke en regionale campagnes
Andere functiemix, inzet informele zorg en inzet technologie/domotica
Dialoog met medewerkers

klein

enorm

Inrichting gebouwen is conform voorschriften brandweer
Deugdelijke BHV organisatie en uitvoering
Brandmeldinstallatie

groot

groot

Diverse technische maatregelen
Diverse organisatorische maatregelen/ procedures
Verhogen bewustzijn medewerkers

groot

groot

groot

groot

Ons vastgesteld ‘HR beleid in verbinding” waarin de belangrijkste
beleidsinstrumenten zijn opgenomen, zoals opleiden, beloning, vitaliteit,
roostering, mobiliteit regionale samenwerking, arbeidsmarktcampagnes
en “onboarding” en dialoog met medewerkers
Inhuren expertise op bedoelde expertises
Uitbesteden van bepaalde expertises en processen
In werken van (meer) medewerkers op expertises

klein

groot

Arbeidsmarkt (het hebben van
voldoende gekwalificeerd
personeel

Brandontruiming in relatie tot
beschikbare BHV-ers/ personeel
(met name in de nacht)

Privacy bewust zijn / doorlekken
van informatie

Binden van medewerkers, niet het
vermogen hebben om
medewerkers te binden voor de
organisatie
Smalle expertise (op een aantal
vakgebieden is expertise belegd bij
een beperkt aantal medewerkers
(zowel zorg, behandeling als
ondersteuning)
Afhankelijkheid van in- en externe
(informatie) systemen (uitval,
afhankelijkheid, ontbreken
flexibiliteit)

Op een aantal functies en taakvelden hebben is er sprake van een smalle basis van
medewerkers die op een bepaald specialisme expertise hebben. We zijn dan erg afhankelijk
van deze medewerkers en bij uitval of extra belasting van deze medewerkers lopen we het
risico dat bepaalde bedrijfs- en zorgprocessen niet of onvoldoende geborgd zijn.
Continuïteit van de zorgverlening of bedrijfsvoering kan dan in het geding zijn.
Door de afhankelijkheid van in- en externe (informatie) systemen is bestaat bij uitval de
mogelijkheid dat de bedrijfsvoering in meer of mindere mate verstoord wordt.

Door het inzichtelijk maken van het systeem- en applicatielandschap kan
vervolgens per systeem een BIV-classificatie (Betrouwbaarheid,
Integriteit en Vertrouwelijkheid) gemaakt worden. Dit resulteert in een
indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij
de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en
de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van (informatie-) en systemen wordt
aangegeven. Deze actie moet uitgevoerd worden.
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Vermissing opiaten/ medicatie

Privacy bewustzijn (inzage recht)
wat kan leiden tot fraude en
imagoschade (relatie met punt 5
reguliere risico’s)

Fraude risico’s
Medicatie en opiaten worden ontvreemd voor eigen gebruik of verkoop.

Het doelbewust toegang verschaffen tot digitale systemen waarbij vernietiging, verlies,
wijziging, of het delen van (bijzondere) persoonsgegevens plaatsvindt en/of financiële dan
wel andere middelen worden toegeëigend.
Alle medewerkers van De Waalboog hebben toegang tot digitale systemen en kunnen zich
daarmee schuldig maken aan dit frauderisico (denk aan Barbie-zaak). Het risico is groter bij
medewerkers die toegang hebben tot financiële systemen.
Behalve het risico of cybercriminaliteit van binnen de organisatie bestaat er ook een externe
dreiging.

beperkt

groot

soms

groot

Registratiesysteem voor opiaten, sleutelbeleid mbt medicatieruimten/karren.
Indien vermissing wordt vastgesteld: melden in MIC, bespreken in
medicatiecommissie.
Controles meer frequent uitvoeren.
Diverse technische maatregelen
Diverse organisatorische maatregelen/ procedures
Verhogen bewustzijn medewerkers
Klokkenluidersregeling

DEEL 2:

JAARREKENING 2021

INHOUDSOPGAVE

2. Jaarrekening 2021

Stichting De Waalboog
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1

Ref.

31-dec-21

31-dec-20

1
2

€
€
€

49.369.540
103.222
49.472.762

€
€
€

38.791.848
113.474
38.905.322

3
4
5

€
€
€
€
€

1.510.794
1.317.949
15.898.642
18.727.385
68.200.147

€
€
€
€
€

4.538.572
1.725.490
22.703.208
28.967.270
67.872.592

Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

Ref.
6

31-dec-21

31-dec-20

7

€
€
€
€
€
€

159
58.064
28.089.243
2.419.792
30.567.258
2.888.918

€
€
€
€
€
€

159
62.564
28.074.201
2.403.377
30.540.301
780.524

8

€

25.160.000

€

26.850.000

9

€
€
€

9.583.971
9.583.971
68.200.147

€
€
€

9.701.767
9.701.767
67.872.592
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RESULTATENREKENING OVER 2021
Ref.

2021

2020

12
13
14

€ 59.106.913
€ 1.128.472
€
715.569

€ 59.821.629
€ 2.488.570
€ 1.132.291

€ 60.950.954

€ 63.442.490

€ 44.521.262
€ 3.430.517
€ 12.523.849

€ 43.325.985
€ 3.550.250
€ 11.562.656

Som der bedrijfslasten

€ 60.475.628

€ 58.438.891

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten / Resultaat deelnemingen
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Belastingen
RESULTAAT NA BELASTINGEN

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve (Innovatiemiddelen)
Algemene reserve (Resultaat Deelneming/aanleunwoning)

15
16
17

18
20

475.326
-448.369
26.957
26.957

2021

5.003.599
-443.134
4.560.465
190.851
4.369.614

2020

€
€
€

15.042
-4.500
16.415

€
€
€

4.362.707
-4.500
11.407

€

26.957

€

4.369.614

Stichting De Waalboog
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen
- mutaties voorzieningen

3

Ref.

2021
€
16
7

€
€

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

€
€
5.538.911

€
€

407.541

€
€

-844.695
119.170

3
9

€
€

3.027.778
-73.792

€
€

-3.434.255
1.446.137

18

€

1

€

€
€

3.361.527
9.375.764

€
€

166.835
9.542.599

€

-14.379.898

166.835

€

-14.379.898

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

€

€

5.003.599

€

3.590.929

€
€

-2.713.643
5.880.885

€
€

137.368
6.018.253

€

-7.313.425

3.550.250
40.679

4
4

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

475.326

3.430.517
2.108.394
€

Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie werkkapitaal voorkomend uit fusie Vastgoed BV per 1 januari 2020
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

2020

137.368

-7.313.425

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Betaalde interest

8
8
18

€
€
€

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari Vastgoed BV
Stand geldmiddelen per 1 januari Stichting De Waalboog

€
5

Stand geldmiddelen per 1 januari totaal
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

5

€

€ 18.000.000
€ -1.450.088
€
-385.772

-1.290.000
-677.267
€

-1.967.267

€

16.164.140

€

-6.804.566

€

14.868.968

€

1.545.875

€

6.288.365

€
€
€

7.834.240
22.703.208
14.868.968

22.703.208
€
€
€

22.703.208
15.898.642
-6.804.566
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting De Waalboog, Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen, geregistreerd onder kamer van koophandel identificatienummer 09103258, heeft
de katholieke identiteit en heeft ten doel het zonder winstoogmerk en het met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting,
begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en diensten en onderzoek, alsmede van intra-, semi-, trans- en extramurale ondersteuning, ten
behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben.
Groepsverhoudingen
Stichting De Waalboog vormt samen met Waalboog Pompstation BV een groep. Stichting De Waalboog staat aan het hoofd van deze groep. In het
kader van consolidatie maakt Stichting De Waalboog gebruik van de vrijstelling vanwege het te verwaarlozen belang van Waalboog Pompstation BV
conform BW2 Titel 9 Artikel 407 lid 1a. Waalboog Pompstation BV is tevens een verbonden partij van Stichting De Waalboog. Dit is de situatie
ultimo balansdatum 2021. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van artikel 2:379 en 2:414 van het Burgerlijk Wetboek is onderstaand
opgenomen.
Naam
Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal Eigen vermogen Resultaat
Waalboog Pompstation BV Nijmegen
100% direct
€ 77.569
€ 16.415

Stichting de Waalboog
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de
betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de
balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Continuïteitsveronderstelling
Bij Stichting De Waalboog was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID pandemie. Deze zijn echter voldoende gecompenseerd
door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit komt mede door de compensatieregelingen niet in
gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De oorlog in de Oekraïne verstoorde transport-, energie-, financiële- en grondstoffenmarkten. Verschillende leveranciers kondigden prijsstijgingen.
Deze stijgingen kunnen we opvangen in de lopende exploitatie. Op dit moment is er geen sprake van dat wij artikelen niet geleverd krijgen die van
belang zijn in onze kritieke bedrijfsprocessen. Wij verwachten ook niet dat dit zal gaan gebeuren. Waar mogelijk wel een risico gaat optreden is de
levering van materialen m.b.t. de nieuwbouw met tot gevolg dat deze vertraging gaat oplopen. Vooralsnog is deze vertraging niet voorzien.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
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Vergelijkende cijfers
De COVID pandemie heeft in 2021 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2021 extra kosten gemaakt voor het testen van
cliënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en –maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting en schoonmaakkosten.
Ook was sprake van uitval van zorg met omzetderving (in alle domeinen) als gevolg. Zo was vanwege COVID sprake van hogere sterfte en minder
instroom dan normaal en was door een hoger ziekteverzuim druk op de personele bezetting. De afschaling van de electieve zorg in de ziekenhuizen
leidde tot minder vraag naar Eerstelijnsverblijf. Tegelijkertijd was sprake van extra zorgverlening in de Cohortafdelingen. De (meer)kosten en
gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige
contractpartijen in de vorm van compensatieregelingen. De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en
steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder ‘normale’ omstandigheden.
Er is sprake van een aanpassing van de vergelijkende cijfers in de subsidies en de personeelskosten inzake de zorgbonus in verband met
vergelijkbaarheid.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en
vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- waardering vastgoed.
- voorzieningen.
- continuïteitsbijdragen.
De inschattingen met betrekkking tot bovengenoemde zaken worden toegelicht in de betreffende onderdelen in de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling. Voor de waardering van vastgoed wordt dit toegelicht onder het hoofd Materiele vaste activa en voor de verschillende
voorzieningen zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.
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Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen
op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen
toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan
voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze
kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te
verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De
resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die
dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting De Waalboog.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief. Deze worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde.
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van de gebruiksduur van het actief. In het geval dat
belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht
gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere dan normale betalingstermijn,
wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief
bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde
van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
De kosten voor periodiek groot onderhoud worden geactiveerd conform de componentenmethode.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment dat het actief klaar is voor het beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa wordt niet afgeschreven.
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machine en installaties
Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op mva

0% / 2% / 2,5% / 5% / 6.9% / 10%
/ 12,5% / 16.67% /20%
5% / 10%
10% / 20% / 33%
0%
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
volgens de nettovermogenswaardemethode, doch niet lager dan nihil. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die
gelden voor deze jaarrekening.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting geheel of ten dele instaat voor de
schulden van de desbetreffende deelneming respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming voor haar aandeel tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met
reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële Instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij
behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich
voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde
of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de resultatenrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het
betreffende actief. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te
realiseren.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt
de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Jaarlijks wordt een analyse (RJ 121) uitgevoerd om vast te stellen of sprake is van
interne en/of externe indicaties die aanleiding kunnen geven voor een bijzondere waardevermindering of terugname daarvan. In het boekjaar 2021
zijn deze indicaties niet geconstateerd.
Relevante uitgangspunten vanuit deze analyse betreffen:
Het niveau van de kasstroomgenererende eenheid is gewijzigd van stichtingsniveau (2020 en eerder) maar locatieniveau (vanaf 2021). Deze
wijziging heeft geen impact op het vermogen per 31-12-2021 en het resultaat over 2021, gezien er geen sprake is van een (terugname van) een
bijzondere waardervermindering. In de bedrijfswaardeberekeningen zijn alle reguliere investeringen, inventaris e.d. meegenomen . Daarnaast zijn
de investeringen in de te ontwikkelen huurlocaties meegenomen. Omdat wij bij het bepalen van de impairment uitgaan van de huidige boekwaarde
zijn de investeringen in de nieuwbouw van de komende jaren niet meegenomen en zijn alleen de investeringen van gebouwen die reeds zijn
geactiveerd meegenomen. Toekomstige investeringen in de gebouwen zullen één op één de boekwaarde verhogen.
Voorraden
De waardering van de voorraad wordt, onder meer vanwege het beperkte materieel belang, op nihil gesteld.
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten.
Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden de effectieve rente en eventuele bijzondere
waardeverminderingsverliezen direct in de resultatenrekening verwerkt.
Afgeleide financiële instrumenten
Stichting De Waalboog heeft als beleid geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken.
Vorderingen
Voor de waardering van vorderingen verwijzen wij naar de toelichting financiële instrumenten.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar
bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen
voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). Een voorziening wordt gevormd op de
vorderingen op basis van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van de statische methode.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Stichting De Waalboog heeft geen liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming.
Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Statutaire en wettelijke reserves, Algemene en overige reserves,
Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.
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Voorzieningen (Algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van
een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde bij een langlopend karakter, anders nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De rentemutatie van voorzieningen
gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. Voor de disconteringsvoet verwijzen wij naar de Voorziening
uitgestelde beloningen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen
indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen bij 12½-, 25- en 40-jarig dienstverband en bij
pensionering, uit hoofde van CAO-bepalingen en gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De voorziening is gewaardeerd tegen
contante waarde met een disconteringsvoet van 0,5% (2020: 0,5%). Bij de berekeningen is uitgegaan van een pensioen gerechtigde leeftijd van 67
jaar.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte loonkosten (inclusief transitievergoeding) in
de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar redelijke zekerheid niet zullen terugkeren in het arbeidsproces),
voorzover deze na 31 december 2020 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. Naar inschatting
van Stichting De Waalboog is het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel. De voorziening voor WGA (eigenrisicodrager per 1 januari
2021) wordt getroffen ter dekking van per balansdatum te verwachten verplichtingen. Voor het bepalen van de verwachtingen ten aanzien van het
kansstelsel voor verzuim, die van invloed is op de invalideringskans, is gebruik gemaakt van de data ten aanzien van verzuim per geslacht en
leeftijd, zoals gepubliceerd is door CBS StatLine. Ten aanzien van verdeling tussen WGA partieel en WGA volledig als ook de verwachte WGA
instroom per sector is gebruik gemaakt van de meest recente publicaties van het UWV. De overgang van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid naar
IVA is meegenomen in de berekeningen.
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Voorziening vervroegd uittreden
De verplichting is gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. Hierbij
wordt rekening gehouden met deelnamekansen, de ingangsdatum van de uitkeringen, de uitkeringsduur, blijfkansen en overlevingskansen.
Discontering vindt plaats tegen een disconteringsvoet (voor belastingen) die de actuele marktrente weergeeft. De discontering heeft
plaatsgevonden tegen 0,6%.
Doordat sprake is van een nieuwe regeling en ervaringscijfers ontbreken is sprake van een inherente onzekerheid met betrekking tot de
deelnamekansen. De deelnamekansen zijn als volgt bepaald. Allereerst is vastgesteld welke medewerkers gedurende de looptijd van de regeling (1
september 2021 - 31 december 2025) op basis van leeftijd gebruik kunnen maken van de regeling. Vervolgens is een inschatting gemaakt van het
aantal medewerkers uit deze categorie dat voldoet aan de voorwaarden van de regeling (45 jaar werkzaam in de sector zorg en welzijn, waarvan 20
jaar in een zwaar beroep en de laatste 5 jaar werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de VVT-sector). Daarna is een
inschatting gemaakt van het aantal medewerkers dat gebruik gaat maken van de regeling. Dit aantal is geschat rekening houdend met het aantal
personeelsleden dat op 31 december 2021 reeds heeft geopteerd voor deelname aan de regeling en een uitvraag onder overige personeelsleden.
Van de groep personeelsleden die op basis van leeftijd in aanmerking zouden kunnen komen, schat Stichting De Waalboog in dat in het meest
waarschijnlijk scenario 77% van de werknemers geboren voor 31 december 2025 zal deelnemen aan de regeling. Voor deze groep is ultimo
boekjaar een voorziening opgenomen van EUR 1.001.151.
De deelnamekans bepaalt in hoge mate de omvang van de voorziening. Indien de deelnamekans 100% zou bedragen, zou de voorziening EUR
1.300.196 bedragen waardoor het resultaat EUR 299.045 lager zou zijn. Indien de deelnamekans 40% zou bedragen, zou de voorziening EUR
520.079 bedragen waardoor het resultaat EUR 481.072 hoger zou zijn. Deze schattingsonzekerheid heeft geen materiële impact.

Stichting De Waalboog

15

Voorziening asbestsanering
Diverse gebouwen bij de locatie Joachim en Anna die gesloopt gaan worden zijn voorzien van asbestdaken. Er is een concreet plan voor de
verwijdering van het asbestdak. De voorziening asbestsanering is berekend tegen nominale waarde. Naar inschatting van Stichting De Waalboog is
de tijdswaarde van geld niet materieel. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0%. De voorziening is gebaseerd op de raming van de
aannemer.
Schulden
Voor de schulden verwijzen wij naar de toelichting financiële instrumenten.
Lease (operationeel)
De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het
eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.
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Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend. In het geval van een geconstateerde materiële fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare
wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten
verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
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Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn
aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en,
voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen,
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening
met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in
aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die
vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen
voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen
aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op
balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten
gunste van de resultatenrekening gebracht.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van
ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de instelling zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een
ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een
reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming
van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering
plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis
van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
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Pensioenen
Stichting De Waalboog heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op
de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij De Waalboog. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Waalboog betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt
betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe'
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk
schommelen. In februari 2022 bedroeg de dekkingsgraad 105,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%, de minimaal vereiste
dekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan in 2027 hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor
de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Waalboog heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. De Waalboog heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen
betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de instelling in het resultaat van de op nettovermogenswaarde
gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
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Overheidsubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen
worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte
kosten worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.
Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de resultatenrekening opgenomen gedurende de
gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij
waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de
boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.
Zorgbonus
Vanwege de COVID uitbraak heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling zorgbonus ter beschikking gesteld voor
zorgmedewerkers tijdens de pandemie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Iedere zorgmedewerker die aan de voorwaarden van de
regeling voldeed ontving € 384,71 netto in 2021. In december is de bonus uitgekeerd aan de medewerkers die voldeden aan gestelde criteria.
Stichting De Waalboog heeft van het ministerie middelen ontvangen om de zorgbonus uit te keren en de loonheffing te betalen. In de jaarrekening
is de zorgbonussubsidie verantwoordt onder 'Overige Rijksubsidie' (Baten) en onder 'Overige personeelskosten' (Lasten), maar het blijft budgettair
neutraal. De subsidievaststelling heeft nog niet plaatsgevonden.
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en
mutaties in de kortlopende rekening-courantposities bij de bankier.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de
jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als
dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Grondslagen van segmentering
Stichting De Waalboog past binnen haar resultatenrekening geen segmentering toe. Het hoofdsegment betreft zorg en het overige is van te
verwaarlozen belang.

Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
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€
€
€
€
€

31-dec-21
32.775.047
3.830.596
2.670.612
10.093.285
49.369.540

€
€
€
€
€

2021
38.791.848
14.008.209
3.430.517
49.369.540

€
€
€
€
€

31-dec-20
23.773.917
3.735.295
2.788.651
8.493.985
38.791.848

€
€
€
€
€

2020
35.028.673
7.356.958
3.550.250
43.533
38.791.848

Toelichting:
De investeringen betreffen onder andere de ingebruikname van het nieuwe pand 'de Wingerd', diverse inventaris, terreinvoorziening nieuwbouw en groot onderhoud.
In 2021 is er een bedrag circa € 500k aan advieskosten/kosten gerelateerd aan asbest met betrekking tot eerdere jaren, verwerkt als kosten. Deze aanpassing heeft geen materiële
impact.

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-21

31-dec-20

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Totaal financiële vaste activa

€
€
€

76.558
26.664
103.222

€
€
€

60.143
53.331
113.474

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari
Effect fusie per 1 januari

€

2021
113.474 €
€

2020
2.529.915
-2.401.181

Totaal boekwaarde per 1 januari
Resultaat deelnemingen
Aflossing leningen
Boekwaarde per 31 december

€
€
€
€

113.474
16.415
-26.667
103.222

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht financiële vaste activa.

€
€
€
€

128.734
11.407
-26.667
113.474
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgkantoor
c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

€
€
€
€
€

2020
4.538.572
-4.538.572
-4.538.572
c

2021

totaal
€
€
€
€
€
€

4.538.572
1.510.794
-4.538.572
-3.027.778
1.510.794

€
€

31-dec-21
1.510.794 €
1.510.794 €

31-dec-20
4.538.572
4.538.572

€
€
€

2021
58.103.581 €
56.592.787 €
1.510.794 €

2020
58.322.196
53.783.624
4.538.572

€

1.510.794

€
€

1.510.794
1.510.794
a

Toelichting:
In de vordering uit hoofde van het financieringstekort zit ook de vordering opgenomen van de omzet derving en de extra kosten die zijn gemaakt ten gevolge van de COVID
pandemie.
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4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Diversen
Vordering Subsidieregeling
Vordering ZVW
Overige
Vorderingen op deelnemingen
Overige overlopende activa
Totaal debiteuren en overige vorderingen

€
€
€
€
€
€
€
€

31-dec-21
137.948
654.084
299.213
157.619
69.085
1.317.949

€
€
€
€
€
€
€
€

31-dec-20
274.485
599.901
82.975
374.046
229.118
110.428
54.537
1.725.490

€
€
€
€

31-dec-21
4.851.080
10.955
11.036.607
15.898.642

€
€
€
€

31-dec-20
7.082.739
12.946
15.607.523
22.703.208

Toelichting:
De post 'vordering op deelnemingen' betreft op 31 december 2021 de vordering op Vastgoed Pompstation BV.
De post 'diversen' betreft vooruitbetaalde facturen die betrekking hebben op 2022.
De looptijd van debiteuren en overige vorderingen zijn korter dan 1 jaar.
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kassen
Deposito’s
Totaal liquide middelen

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van de deposito's. Deze worden aangewend voor de financiering van het lopende nieuw bouwtraject en hieraan wordt
onttrokken wanneer de liquiditeitspositie hierom vraagt.
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TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
6. Eigen vermogen
31-dec-21

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-20

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

€
€
€
€

159
58.064
28.089.243
2.419.792

€
€
€
€

159
62.564
28.074.201
2.403.377

Totaal eigen vermogen
Kapitaal

€

30.567.258

€

30.540.301

Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Totaal kapitaal

€
€

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves:
Innovatiemiddelen
Totaal bestemmingsreserves

€
€

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten
Totaal bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Algemene reserve

Saldo per
1-jan-21
159 €
159 €

Resultaatbestemming
€
€

Overige
mutaties
€
€

Saldo per
31-dec-21
159
159

Saldo per
1-jan-21

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-21

62.564
62.564

€
€

Saldo per
1-jan-21

-4.500
-4.500

€
€

Resultaatbestemming

-

€
€

Overige
mutaties

58.064
58.064
Saldo per
31-dec-21

€ 28.074.201

€

15.042

€

-

€

28.089.243

€ 28.074.201

€

15.042

€

-

€

28.089.243

Saldo per
1-jan-21
€

2.403.377

Resultaatbestemming
€

16.415

Overige
mutaties
€

-

Saldo per
31-dec-21
€

2.419.792

Totaal algemene en overige reserves
€ 2.403.377 €
16.415 €
€
2.419.792
Toelichting:
Reservering innovatiemiddelen biedt De Waalboog de mogelijkheid projecten waarvan de initiële inzet en/of investering niet past binnen de reguliere budgetten toch uit te voeren,
deze ter optimalisatie en ontwikkeling van de zorg en bedrijfsvoering. Eventuele vrijval komt ten gunste van de 'reserve aanvaardbare kosten'.
De algemene reserve bestaat uit de opgebouwde resultaten van de dochtervennootschap en de niet WTZi activiteiten van de stichting.
Reserve aanvaardbare kosten dient ter dekking van mogelijke toekomstige risico's in de bedrijfsvoering.
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Kapitaal
Het verloop over 2020 is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Totaal kapitaal

€

Saldo per
1-jan-20
159

€

€

159

€

Bestemmingsreserves

Saldo per
1-jan-20

Resultaatbestemming
-

€

Overige
mutaties
€

€

-

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Het verloop over 2020 is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves:
Innovatiemiddelen

€

67.064

€

-4.500

€

Totaal bestemmingsreserves

€

67.064

€

-4.500

€

Bestemmingsfondsen

Saldo per
1-jan-20

€

Resultaatbestemming
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Saldo per
31-dec-20
159
159
Saldo per
31-dec-20

€

62.564

€

62.564

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec-20

Het verloop over 2020 is als volgt weer te geven:
Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten

€ 23.711.494

€

4.362.707

€

-

€

28.074.201

Totaal bestemmingsfondsen

€ 23.711.494

€

4.362.707

€

-

€

28.074.201

Algemene en overige reserves
Het verloop over 2020 is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Algemene reserve
Totaal algemene en overige reserves

Saldo per
1-jan-20
€
€

2.391.970
2.391.970

Resultaatbestemming
€
€

11.407
11.407

Overige
mutaties
€
€

-

Saldo per
31-dec-20
€
€

2.403.377
2.403.377
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7. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:
- ERD WGA
- langdurig zieken
- uitgestelde beloning
- vervroegd uittreden
- asbestsanering
Totaal voorzieningen

€
€
€
€
€

Saldo per
1-jan-21
40.754
136.770
603.000
-

Dotatie
€
€
€
€
€

251.258
417.149
82.406
1.001.151
600.000

€
€
€

€

780.524

€

2.351.964

€

Vrijval

Onttrekking
132.921
8.460

€
€
€

33.394
3.849
64.946

€

102.189

0
0

141.381

€
€
€
0 €
0 €
€

Saldo per
31-dec-21
258.618
417.149
612.000
1.001.151
600.000
2.888.918

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
€
291.618
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
€
2.597.300
hiervan > 5 jaar
€
318.000
Toelichting per categorie voorziening:
Vanaf 1 september 2021, kunnen verpleegkundigen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in 'zwaar werk functies' met 45 dienstjaren eerder stoppen met
werken. Daarvoor is een voorziening gevormd.
Diverse gebouwen bij de locatie Joachim en Anna die gesloopt gaan worden zijn voorzien van asbestdaken. Er is een concreet plan voor de verwijdering van het asbestdak.
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8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
31-dec-21

De specificatie is als volgt:
Schulden aan banken
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

€
€

25.160.000
25.160.000

31-dec-20
€
€

26.850.000
26.850.000

Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari
Fusie Vastgoed BV en Stichting De Waalboog 1 januari 2020
Eindstand per 1 januari 2020

2021
€
€
€

28.140.000
28.140.000

€
€
€

2020
13.290.088
-1.700.000
11.590.088

Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

€
€

1.290.000

€
€

18.000.000
1.450.088

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

€
€
€

26.850.000
1.690.000
25.160.000

€
€
€

28.140.000
1.290.000
26.850.000

€
€
€

1.690.000
25.160.000
17.440.000

€
€
€

1.290.000
26.850.000
19.450.000

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de langlopende leningen en de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het mutatieoverzicht langlopende schulden.
De reële waarde van de langlopende leningen is € 28,1 miljoen en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie.
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9. Overige kortlopende schulden

31-dec-21

De specificatie is als volgt:

31-dec-20

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen en vakantiegeld
Nog te betalen kosten
Overige
ZVW
Vakantiedagen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.413.099
1.690.000
1.176.753
199.081
1.483.735
2.053.490
8.542
205.792
1.353.479

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.938.019
1.290.000
1.546.813
196.498
1.512.378
1.985.714
42.297
1.190.048

Totaal overige kortlopende schulden

€
.

9.583.971

€

9.701.767

Toelichting:
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen is toegenomen in 2021 t.o.v. 2020 doordat er in 2022 de eerste aflossing Rabobanklening
van € 400.000 zal plaatsvinden.
De post nog te betalen kosten bestaat hoofdzakelijk uit nog te betalen investeringsfacturen € 676.172, nog te betalen interest € 385.365, diverse nog te betalen posten
€ 785.671 en een reservering van € 178.010 inzake VPB.
De reservering voor de terugbetaling van teveel ontvangen subsidie zorgbonus over de jaren 2020 en 2021 bestaat uit € 169.247 teveel ontvangen voorschot ('nog te betalen
kosten') en uit € 323.514 terug te betalen loonheffing ('belasting en premies sociale verzekeringen').
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10. Financiële instrumenten
Algemeen
Stichting De Waalboog maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s.
Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet
nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de
desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
Stichting De Waalboog loopt geen kredietrisico over het saldo van de debiteuren en overige vorderingen (€ 1,3 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) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de
boekwaarde ervan.
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11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
(Meerjarige) financiële verplichtingen
De Waalboog heeft ultimo 2021 een bedrag van € 8.400.000 aan langlopende leningen die door het WfZ worden geborgd. Het WfZ kan bij een eventuele aanspraak maximaal 3%
van het ultimo bedrag ( € 252.000) opvragen als obligoverplichting (garantieverplichting).
Ultimo boekjaar heeft de instelling een investeringsverplichting voor de nieuwbouw van een pand van € 25 miljoen. Deze verplichting loopt naar verwachting gelijkmatig af in de
komende 2 jaar.
De Waalboog heeft een kredietfaciliteit van € 2.000.000 die alleen gebruikt mag worden voor de beroepsactiviteiten en stichting gerelateerde zaken.
Huurverplichtingen (operational lease)

Huur

betaalbaar
binnen 1 jaar
€ 1.345.070 €

Totaal meerjarige verplichtingen

€

1.345.070

€

betaalbaar
1-5 jaar
3.053.093 €
3.053.093

betaalbaar
na 5 jaar
220.900 €

Totaal
€
4.619.063

€

4.619.063

€

220.900

Omschrijving belangrijkste leaseobjecten
Locatie Sint Jozef klooster
Locatie Nijevelt (hoog)
Locatie Nijevelt (3e verdieping)
Algemene beschrijving van de belangrijkste bepalingen in de leaseovereenkomsten
Looptijd 1-10 jaar: 3 overeenkomsten
Looptijd 10-20 jaar: 0 overeenkomsten
Looptijd > 20 jaar: 0 overeenkomsten
Looptijd onbepaalde tijd: 0 overeenkomsten
Sub-lease ontvangsten
Er is geen sprake van sub-lease ontvangsten.
In de resultatenrekening als last verantwoorde lease-betalingen
Het bedrag dat in de resultatenrekening als last verantwoorde lease-betalingen is € 1.426.306
Leningen inzake nieuwbouw
In 2021 zijn 3 leningen afgesloten bij de BNG van € 22,8 miljoen. Het geleende bedrag wordt verstrekt in 2022 (€ 13,5 mijoen) en 2023 (€ 9,3 miljoen).
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2021 op een aantal onderdelen minder goed vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2020. Dit is o.a. het geval bij de
opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 12 van de jaarrekening. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel
sprake van een unieke situatie en kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige discussie ontstaat over een beperkt deel van het bedrag.
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MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA
Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
Machines en administratieve
installaties
uitrusting

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa

Totaal

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

€
€
€

33.595.518
7.001.738
26.593.780

€
€
€

9.916.602
5.691.987
4.224.615

€
€
€

6.084.780
3.296.129
2.788.651

€
€
€

5.184.802
5.184.802

€
€
€

54.781.702
15.989.854
38.791.848

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- herrubricering

€
€
€

279.680
1.722.742
7.624.329

€
€
€

842.658
448.639

€
€
€

624.160
865.117
122.918

€
€
€

13.104.369
-8.195.886

€
€

14.008.209
3.430.517

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

€
€

101.413
101.413

€
€

59.265
59.265

€
€

49.482
49.482

€
€

-

€
€

- desinvesteringen
aanschafwaarde

€

€

-

€

-

€

-

€

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

€

6.181.267

€

-394.019

€

-118.039

€

4.908.483

€

10.577.692

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

€
€
€

41.398.114
8.623.067
32.775.047

€
€
€

10.305.976
6.475.380
3.830.596

€
€
€

6.782.376
4.111.764
2.670.612

€
€
€

10.093.285
10.093.285

€
€
€

68.579.751
19.210.211
49.369.540

Afschrijvingspercentage

-

0% / 2% /2,5%
5% / 6,9%
10% / 12,5%
16,67% / 20%

5% / 10% 10% / 20% / 33%

0,0%

€

-

210.160
210.160
-
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MUTATIEOVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde per 1 januari 2021
Resultaat deelnemingen
Aflossing leningen
Boekwaarde per 31 december 2021

Deelnemingen in
groepsOverige
maatschappijen
vorderingen
€
60.143 €
53.331
€
16.415 €
€
-26.667
€
76.558 €
26.664

€
€
€
€

Totaal
113.474
16.415
-26.667
103.222
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BIJLAGE
Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever

Afsluitdatum

Verpleeghuis Joachim & Anna
Lening ABN AMRO
1-aug-06 €
Lening Priesters van
1-jul-06 €
het Heilig Hart

Hoofdsom

Totale
Werk
Einde
loop- Soort lening e-lijke- rentevastrente periode
tijd

Restschuld 31
december 2020

Nieuwe
leningen in
2021

Aflossing in
2021

Resterende
Restschuld 31 Restschuld over looptijd in
december 2021
5 jaar
jaren eind
2021

Aflossingswijze

11.000.000

25

onderhands 4,56%

€

4.840.000 €

- €

440.000

€

4.400.000 €

2.200.000

11

lineair

€

1.000.000

25

onderhands 2,00%

€

500.000 €

- €

50.000

€

450.000 €

200.000

10

lineair

€

Rabobank

23-apr-20 €

4.000.000

12

hyp. lening

1,25%

30-apr-30

€

4.000.000 €

-

€

-

€

4.000.000 €

2.000.000

10

Rabobank

23-apr-20 €

4.800.000

14

hyp. lening

1,45%

30-apr-30

€

4.800.000 €

-

€

-

€

4.800.000 €

4.800.000

12

30-apr-30

€

3.200.000 €

-

€

3.200.000 €

2.240.000

12

in 1 keer
einde looptijd
lineair
in 1 keer
einde looptijd
lineair

€

4.800.000 €

€

4.000.000 €

-

6

lineair

Rabobank

23-apr-20 €

Aflossing 2022

6.000.000

Rabobank
23-apr-20 €
3.200.000
Woonzorgcentrum De Honinghoeve
Lening Bank
17-okt-11 € 12.000.000
Nederlandse
Gemeente
Totaal

12

hyp. lening

1,45%

14

hyp. lening

1,25%

15

onderhands 3,17%

30-apr-30

€

€

6.000.000 €

28.140.000 €

-

-

€

€

- €
-

€

-

800.000

€

6.000.000 €

1.290.000 € 26.850.000

€

6.000.000

17.440.000

10

Gestelde zekerheden

440.000 waarborgfonds
50.000 geen*

€

- 1e hypotheekrecht

€

400.000 1e hypotheekrecht

€

- 1e hypotheekrecht

€

- 1e hypotheekrecht

€
€

800.000 waarborgfonds
1.690.000
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Correcties budget voorgaande boekjaren
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties
Totaal

€
€
€
€
€
€

2021
1.002.291
58.103.581
1.041
59.106.913

€
€
€
€
€
€

2020
1.304.667
58.322.196
172.739
9.381
12.646
59.821.629

Toelichting:
De opbrengsten zorgprestaties zijn afgenomen met € 0,7 miljoen.
De bedragen van de COVID compensatie zijn goedgekeurd door het zorgkantoor. De regeling tot compensatie betreft een landelijke regeling. Stichting De Waalboog ontvangt 1,9 miljoen omzetderving en 0,5
miljoen compensatie materiële kosten vanuit de Wlz.
Van de overproductie Wlz van € 0,6 miljoen is voorzichtigheidshalve € 0,3 miljoen voorzien.
13. Subsidies
De specificatie is als volgt:
Subsidies Zvw-zorg
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Totaal

€
€
€
€

2021
222.639
905.833
1.128.472

€
€
€
€

2020
324.013
225.414
1.939.143
2.488.570

Toelichting:
Op de regel “Overige Rijkssubsidies” is in 2021 een bedrag € 405k opgenomen inzake werkelijk uitbetaalde zorgbonus in verband met COVID, die door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers in de zorg.
De kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoord onder de personeelskosten. Daarnaast is op de regel “Overige Rijkssubsidies” in 2021 een bedrag ad € 250k opgenomen voor de afdracht van de loonheffing voor
de zorgbonus. In 2020 is er een bedrag uitbetaald van € 970k aan medewerkers en € 658k opgenomen voor de afdracht van loonheffing voor de zorgbonus.
14. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening
Opbrengst in opdracht van andere instellingen
Overige opbrengsten
Totaal

€
€
€
€

2021
353.678
54.478
307.413
715.569

€
€
€
€

2020
578.579
91.106
462.606
1.132.291

Toelichting:
De daling van de overige dienstverlening is met name te relateren aan COVID. De afgenomen opbrengsten van de brasserieën en opbrengsten uit overige activiteiten zijn hier voorbeelden van. De daling van de
overige opbrengsten is grotendeels te verklaren door lagere huuropbrengsten en servicekosten.
0
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
15. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal personeelskosten

€
€
€

2021
29.062.203
4.837.834
2.570.820

€
€
€

2020
29.527.133
5.370.406
2.339.093

€
€
€
€
€

2.083.103
38.553.960
4.317.527
1.649.775
44.521.262

€
€
€
€
€

1.149.154
38.385.786
4.764.660
175.539
43.325.985

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemene en administratieve functies
Hotelfuncties
Leerling-verpleegkundig/opvoedkundig/verzorgend personeel
Terrein- en gebouwengebonden functies
Patiënt-c.q. bewonersgebonden functies

79
46
61
8
504

66
53
61
8
501

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

698

689

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
Op de regel “Lonen en salarissen” is in 2021 een bedrag vermeld € 405k inzake uitgekeerde zorgbonussen en € 250k voor de afdracht van de loonheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post
“Overige Rijkssubsidies” voor hetzelfde bedrag. In 2020 is er een bedrag vermeld € 970k inzake zorgbonus en € 658k inzake afdracht van loonheffing voor de zorgbonus.

16. Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen
Toelichting:
De afschrijvingen worden nader toegelicht in het overzicht materiële vaste activa.

2021
€
€

3.430.517
3.430.517

2020
€
€

3.550.250
3.550.250

Stichting De Waalboog

36

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing

2021
3.188.387
3.411.120
1.731.192
2.160.532
1.432.618

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

2020
3.296.853
2.638.536
1.904.133
2.367.544
1.355.590

Dotaties en vrijval voorzieningen

€

600.000

Totaal overige bedrijfskosten

€

12.523.849

€

11.562.656

0

€
€
€
€
€
€

2021
-166.835
-16.415
-183.250
631.619
631.619
448.369

€
€
€
€
€
€

2020
-137.368
-11.407
-148.775
591.909
591.909
443.134

Toelichting:
De algemene kosten zijn toegenomen in 2021 t.o.v. 2020 door hogere licentiekosten en advieskosten inzake advisering met betrekking tot het project nieuwbouw.
De dotatie aan de voorziening 'asbestsanering' bedraagt € 0,6 miljoen in 2021 inzake de sloop oudbouw.
18. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten
Rentelasten
Subtotaal financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
19. Bijzondere posten in het resultaat

De impact van COVID is zichtbaar in de personele kosten en overige bedrijfskosten.
De aard en omvang van de in het resultaat verwerkte posten, en de wijze waarop deze zijn verwerkt, is als volgt:
In het resultaat 2021 zijn de compensatie voor omzetderving en de compensatie voor extra kosten inzake COVID opgenomen onder de opbrengsten voor het wettelijke budget Wlz.

20. Belastingen
2021

De specificatie is als volgt:

2020

Vennootschapsbelasting

€

-

€

190.851,00

Totaal

€

-

€

190.851,00

Toelichting:
Onder de belastingen van 2020 is een deel van de naheffing vennootschapsbelasting over eerdere jaren opgenomen. Deze vennootschapsbelasting ziet toe op voormalig Waalboog Vastgoed B.V., derhalve is geen
cijfermatige aansluiting van het resultaat voor belasting naar de belastinglast te maken over boekjaar 2020. Het effectieve belastingtarief betreft 20%, het toepasselijke belastingtarief betreft 20% voor een belastbaar
bedrag < € 200.000 en 25% > € 200.000. Daarnaast is rekening gehouden met een rentepercentage van 8%. In 2021 is dit niet meer van toepassing.
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21. Wet normering topinkomens (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2021 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
mevr. H.B.A. Arts
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2021

Bestuurder
1/1 - 31/12
1,00
ja
€
€
€
€
€
€

180.180
12.781
192.961
193.000
192.961

De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
mevr. H.B.A. Arts
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2020

Bestuurder
1/3 - 31/12
1,00
ja
€
€
€
€
€
€

138.985
9.834
148.819
154.672
148.819

dhr. L.J.C.G.M. van der
Veen
Bestuurder a.i.
1/1 - 28/02
0,66
ja
€
€
€
€
€
€

19.334
1.416
20.750
20.798
20.750

dhr. L.J.C.G.M. van der
Veen
Bestuurder a.i.
1/1 - 31/12
1,00
ja
€
€
€
€
€
€

157.716
11.778
169.494
185.000
169.494

dhr. L.J.C.G.M.
van der Veen
Strategisch adviseur
1/3 - 31/12
0,50
ja
€
€
€
€
€
€

56.403
5.296
61.699
80.901
61.699
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Toezichthoudende topfunctionarissen 2021
dhr. J.H. Meijerink
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting pp de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Voorzitter RVT
1/1 - 31/12
€
€
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

17.370
28.950

dhr. F.A. Schepper

dhr. R. Eman

Vicevoorzitter
1/1 - 31/12

Lid RVT
1/1 - 31/12

€
€

Lid RVT
1/1 - 31/12

16.020
27.750

€
€

12.460
18.500

mevr. I Koopmans
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting pp de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€
€

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Voorzitter RVT
1/1 - 31/12
€
€

15.440
19.300

Lid RVT
1/1 - 31/12
€
€
n.v.t.

13.510
19.300

Vicevoorzitter
1/1 - 31/12
€
€

12.240
18.500

mevr. A.G.M. van
Rossum
Lid RVT
1/1 - 31/12
€
€

n.v.t.
n.v.t.

13.510
19.300
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Lid RVT
1/1 - 31/12
€
€

13.510
19.300
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

14.240
18.500

Lid RVT
1/1 - 31/12
€
€

12.460
18.500

WNT-verantwoording 2021 Stichting De Waalboog
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting De Waalboog van
toepassing zijnde regelgeving:
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting De Waalboog is totaalscore 10 punten en klasse IV. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
22. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

2021

1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen)
3 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

€
€
€
€

Toelichting:
Accountantshonoraria wordt verantwoord op basis van het honorarium voor het gecontroleerde boekjaar door de accountantsorganisatie.
De niet controlediensten bestaan onder andere uit fiscale advisering.
23. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 21.

83.006
45.738
28.310
157.054

2020

€
€
€
€

81.264
45.617
38.440
165.321
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VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting De Waalboog heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 30 juni 2022.
De raad van toezicht van de Stichting De Waalboog heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van
30 juni 2022.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Niet van toepassing
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G.
Mevr. H.B.A. Arts

30-6-2022

W.G.
Dhr. drs. J.H. Meijerink

30-6-2022

W.G.
Mevr. A.G.M. van Rossum MBA

30-6-2022

W.G.
Dhr. drs. R. Eman

30-6-2022

W.G.
Dhr. mr. F.A. de Schepper

30-6-2022

W.G.
Mevr. mr. I.M. Koopmans

30-6-2022

DEEL 3:

OVERIGE GEGEVENS
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3.2 OVERIGE GEGEVENS
3.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
Uit artikel 6.5 en artikel 15.3 van de statuten vloeit (indirect) voort dat de raad van bestuur een
besluit neemt over de bestemming van het gerealiseerde resultaat en deze ter goedkeuring
voorlegt bij de raad van toezicht.
3.2.2 Nevenvestigingen
Stichting De Waalboog heeft 4 nevenvestigingen.

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

DEEL 4: VERANTWOORDING ZORGBONUS 2020 EN 2021

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

Aantal
1025
919

Werknemers

Euro
€ 1.845.000,00

Aantal
50

Derden

Euro
€ 87.500,00

€ 919.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)

51

€ 51.000,00

Aantal
1075

Totaal

Euro
€ 1.932.500,00

919

€ 919.000,00

51

€ 51.000,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

€ 620.413,00

€ 37.500,00
€ 37.500,00

€ 620.413,00
€ 37.500,00
€ 657.913,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

€ 305.587,00

-€ 1.000,00

€ 304.587,00

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

€ 620.413,00

Ja
Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)

Aantal
1141
1004

Werknemers

Euro
€ 790.119,68

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

Euro
€ 53.859,20

€ 386.248,84

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c)
Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

Aantal
80

Derden

50

€ 19.235,50

€ 235.894,00

Aantal
1221

Totaal

Euro
€ 843.978,88

1004

€ 386.248,84

50

€ 19.235,50

€ 235.894,00

€ 14.427,00
€ 14.427,00

€ 235.894,00
€ 14.427,00
€ 250.321,00

€ 167.976,84

€ 20.196,70

€ 188.173,54

Ja
Ja

