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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van Stichting LeekerweideGroep. We zijn in de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie met een divers aanbod aan 
ondersteuningsvormen en zijn via onze labels actief op meerdere werkterreinen. In het 
verslagjaar hebben we zelfs twee nieuwe labels aan ons dienstenpakket kunnen toevoegen.  
 
Kansen 
LeekerweideGroep heeft zich altijd ingezet voor goede zorg en ondersteuning voor mensen 
in een kwetsbare positie. Door de veranderingen in de zorgwet zijn de mogelijkheden voor 
het bieden van een gediversifieerd ondersteuningspakket toegenomen. Hier hebben wij 
gebruik van gemaakt. We richten ons niet langer alleen op dienstverlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking, maar op iedere burger in onze regio die voor korte of langere 
tijd ondersteuning, begeleiding of behandeling nodig heeft. Deze diensten bieden we aan via 
onze labels of organiseren deze in samenwerking met anderen.  
 
Nieuwe opdrachten 
Deze nieuwe situatie leidt niet alleen tot nieuwe mogelijkheden maar zorgt ook voor nieuwe 
opdrachten en verantwoordelijkheden. Eén van die opdrachten is, denken we, het 
tegengaan van versnippering maar juist creëren van een goede samenhangende en op 
elkaar ingespeelde keten aan zorg en ondersteuning voor de burger. Dus geen concurrentie, 
maar samenwerking, vooruitzien naar mogelijke en komende ondersteuningsvragen en daar 
op in spelen. Zodat de burger op ieder moment in zijn leven en op het moment wanneer hij 
daar behoefte aan heeft, gemakkelijk en soepel passende zorg en ondersteuning kan 
krijgen. Dat vraagt om organisaties en diensten die zich kunnen inleven in de klant, op 
elkaar in zijn gespeeld, elkaar zaken gunnen, de wens tot samenwerking hebben en altijd, in 
ieder geval en zonder uitzondering, het belang van die burger voor ogen hebben en laten 
prevaleren.  
 
Samenwerking  
In 2016 hebben wij onze missie als zorgverlener en onze visie op passende ondersteuning 
uiteengezet in een hernieuwd strategisch beleid. Het mission statement van dit plan is 
“Samen van Droom naar Werkelijkheid”. Eind 2017 hebben we dit strategisch beleid 
geëvalueerd en nieuwe doelstellingen bepaald. We willen niet alleen werken aan een 
maatschappij waarin iedereen gelijkelijk gewaardeerd wordt en waar het gaat om 
gezamenlijkheid en inclusie, maar ook aan een samenleving waarin iedereen gewaardeerd 
wordt om wie en wat hij is. Dat hoeft niet altijd een werkzaam leven of een leven als ieder 
ander te zijn. Nuttig zijn, productief zijn, bijdragen leveren kan in allerlei vormen en kan langs 
meerdere meetlatten gelegd worden dan enkel de economische. Burgerschap kent meerder 
invullingen. Ons uitgangspunt is de mens. Wij willen bijdragen aan gelukkige en in vervulling 
gaande levens. Wij, LeekerweideGroep, willen daaraan bijdragen. Hoe we dat afgelopen 
jaar hebben pogen te doen, leest u hier verderop.  
 
Dank 
De resultaten die in het verslag worden beschreven zouden niet mogelijk zijn geweest 
zonder de steun, vertrouwen en inzet van velen. Ik wil dan ook vanaf hier mijn dank en 
waardering uitspreken naar alle medewerkers, vrijwilligers en anderszins betrokkenen bij 
onze organisatie. Ik hoop ook in de toekomst in dezelfde sfeer met u allen samen te mogen 
werken aan goede zorg en ondersteuning aan onze klanten.  
 
Paul Zegveld 
algemeen directeur/bestuurder 
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1 Over LeekerweideGroep 
 
De doelstelling 
LeekerweideGroep bestaat uit negen labels en een ondersteunende serviceorganisatie. 
LeekerweideGroep streeft ernaar de beste ondersteuning en zorg- en dienstverlening te 
bieden aan kwetsbare burgers met een ondersteuningsvraag. We hebben ons een 
standaard gesteld. Deze is uitgedrukt in onze visie en missie. We zijn ons ervan bewust dat 
die visie en missie ideaalbeelden zijn. Natuurlijk kennen we beperkingen in de vorm van 
middelen, mogelijkheden en regelgeving. We zullen klanten en medewerkers uitleggen waar 
de grenzen liggen. Maar dat hoeft ons niet te beletten naar het ideale te streven.  
 
Visie en missie 
 
Visie op de klant 
De klant heeft zeggenschap over de invulling van zijn leven. Hij maakt deel uit van de 
samenleving en participeert hierin. Het hebben van een beperking of aandoening mag 
daarbij niet in de weg staan. De dienstverlening van LeekerweideGroep en haar labels is 
erop gericht om hem passende ondersteuningsarrangementen en services te bieden, zodat 
hij zeggenschap en participatie op zijn manier kan invullen, ongeacht zijn beperking of 
ondersteuningsvraag. 
 
Missie voor de organisatie 
Klant 
Wij werken samen met de klant, zijn netwerk en andere organisaties of hulpverleners. Wij 
treden de klant gastvrij tegemoet en benaderen hem respectvol. 
Wij bieden ondersteuning op wens of behoefte van de klant. De mate van begeleiding kan 
variëren van intensieve zorg tot begeleiding op afroep. Ook de plaats waar deze 
ondersteuning gegeven wordt beweegt mee met de klant: deze kan variëren van 
ondersteuning binnen een meer beschermde omgeving tot ondersteuning midden in de 
maatschappij. Bij hem thuis of op zijn werk, dagbesteding of school. Net daar waar het 
passend en nodig is.  
 
Medewerker en vrijwilliger 
Medewerkers bieden wij een veilige omgeving waarin zij de vrijheid hebben en de 
verantwoordelijkheid voelen zich te ontwikkelen en hun deskundigheid op peil te houden, 
zodat zij de klant optimaal kunnen ondersteunen. Medewerkers krijgen ook de vrijheid hun 
werk en verantwoordelijkheden die daarbij horen zelf en in samenwerking met hun directe 
collega’s in te richten. Door zelforganiserend te werken voelen medewerkers zich betrokken 
bij de organisatie en hebben plezier en uitdaging in hun werkzaamheden. 
LeekerweideGroep ondersteunt hen daarbij. 
Vrijwilligers zijn van grote meerwaarde voor de klant en de organisatie. LeekerweideGroep 
en in het bijzonder het label VrijwilligersNH stimuleren de betrokkenheid van vrijwilligers 
door hen toe te rusten in kennis, kunde en vaardigheden. Vrijwilligers krijgen 
verantwoordelijkheid, maar zijn niet verantwoordelijk.  
 
Samenwerkingspartijen 
Door het werken met labels en de samenwerking met andere organisaties maakt 
LeekerweideGroep een kwaliteitsslag. Hierbij vormt het welzijn van de klant steeds het 
uitgangspunt. Voor samenwerkingspartijen is LeekerweideGroep een meerwaarde doordat 
LeekerweideGroep kennis, kunde en ervaring deelt en uitwisselt.  
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Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn: 
t.a.v. de klant 

 Eigen regie 

 Zelfbeschikking  

 Keuzevrijheid 

 Participatie  
t.a.v. de medewerker en vrijwilliger 

 Gastvrijheid 

 Professionele betrokkenheid 

 Respectvolle bejegening  

 Open en eerlijk  
 
De kernwaarden komen terug in de wijze waarop LeekerweideGroep de gewenste 
ondersteuning, zorg en dienstverlening aanbiedt. Zo willen wij ook bekend staan. 
 
Kernactiviteiten (producten, diensten, afnemers, gebieden) 
LeekerweideGroep biedt diensten aan in het kader van zorg, maatschappelijke 
ondersteuning, participatie- en jeugdwet zoals begeleiding naar werk, zinvolle dagbesteding 
of school, vrijetijdsbesteding aan mensen met een ondersteuningsvraag en hun sociale 
omgeving. Daarnaast bieden we scholing en opleidingen aan voor (aankomende)  
zorgmedewerkers en zijn we partner voor gemeentes en andere organisaties in het 
ontwikkelen en uitvoeren van innoverende projecten in het sociaal domein.  
 
Specifieker bieden we woonbegeleiding, dagbesteding, jobcoaching, (logeer-)opvang, 
ambulante diensten, ondersteuning in de vrijetijdsbesteding, gedragswetenschappelijk en 
psychologisch onderzoek, diagnostiek en behandeling en therapie, zoals logopedie, 
psychomotore therapie, speltherapie, intensieve gezinsbehandeling, fysio- en ergotherapie, 
diëtetiek, medische begeleiding en behandeling door Arts voor Verstandelijk Gehandicapten 
(AVG), specialist ouderengeneeskunde (SOG), psychiater/neuroloog, revalidatiearts, 
tandheelkundige behandeling en begeleiding door tandarts en mondhygiëniste.  
 
Daarnaast bieden we begeleiding naar werk, zinvolle dagbesteding of scholing, combinatie 
van werken en dagbesteding voor kinderen/jongeren die niet in het reguliere onderwijs 
begeleid kunnen worden maar wel leerbaar zijn, individuele cliëntondersteuning en advies. 
In samenwerking met Stichting Contacthond bieden we dierondersteunde therapie (dot) bij 
specifieke therapieën aan. Deze laatste vorm van ondersteuning financieren we zelf.  
 
We zijn werkzaam op verschillende werkvelden en domeinen: langdurige zorg, gemeentelijk 
sociaal domein, welzijn, maatschappelijke participatie en leveren diensten voortvloeiend 
vanuit de participatie- en jeugdwet. Om diensten en producten gericht aan de diverse 
doelgroepen en op verschillende werkvelden aan te kunnen bieden hebben we diverse 
labels ontwikkeld. 
 
Onze organisatie bestaat uit 9 labels en een ondersteunde serviceorganisatie. Tezamen 
vormen we LeekerweideGroep.  

 
 
De serviceorganisatie van LeekerweideGroep faciliteert de labels met diensten als 
bedrijfsvoering, informatisering en automatiseringsdiensten, personeelsdiensten, inkoop, 
communicatie en pr en bestuursdiensten. De labels zelf vormen een zelfstandig onderdeel 
binnen de organisatie die diensten en ondersteuning verzorgt aan een bepaalde doelgroep. 
Ieder label richt zich op zijn eigen doelgroep en vermarkt zijn eigen specifieke producten 
en/of diensten. De doelgroep kan bestaan uit mensen met een beperking, maar ook uit 
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mensen die vanuit een andere achtergrond tijdelijk of langdurig zorg, ondersteuning of 
begeleiding nodig hebben.  
 
Tezamen vormen de labels een lijn van zorgdiensten en ondersteuningsmogelijkheden. 
Gemeenschappelijke kenmerken en waarden van de labels zijn gerichtheid op het herstellen 
of in stand houden en vergroten van de zelfstandigheid van kwetsbare mensen die door een 
beperking, aandoening of situatie op achterstand zijn geraakt of dreigen te raken.  De 
ondersteuning is er op gericht hen een zo groot mogelijke regie over hun leven te laten (her-
)winnen en deel te laten zijn van de maatschappij.  
 
Met de labels kunnen we een nagenoeg volledig arrangement aanbieden: van bijzondere en 
gespecialiseerde zorg in een afgeschermde omgeving tot ondersteuning waar nodig midden 
in de maatschappij. In ondersteuningsvragen die voortkomen uit een (fysieke) beperking, 
vragen uit het welzijnsvlak of vragen die voortkomen uit een behoefte aan persoonlijke 
ontwikkeling. 
 

Leekerweide biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen met een 
verstandelijke beperking of met een gelijkende zorgvraag. Dat kan bij 
mensen thuis zijn of op locatie. We helpen hen hun leven naar eigen inzicht 
en wens vorm te geven. De beperking mag daarbij niet in de weg staan. 
  
 
 
 

BuroFlo ondersteunt gemeenten, organisaties en burgers met vragen 
over zorg en praktische hulp. BuroFlo helpt mensen hun zorg zelf te 

organiseren. Wanneer extra ondersteuning nodig is, geeft BuroFlo 
deze met hen vorm. Daarbij worden omgeving, buurt of professionele organisaties 
ingeschakeld of geactiveerd. Het werkterrein van BuroFlo is het gemeentelijk sociaal 
domein:  Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast is BuroFlo ook actief als 
projectbureau. Als partner van gemeentes en maatschappelijke organisaties is BuroFlo  
betrokken bij het bedenken en realiseren van projecten die burgers ondersteunen, 
versterken en met elkaar verbinden. Dat doet zij op eigen initiatief of als gevraagde 
uitvoerder of in samenwerkingsverband met andere organisaties. 
 

Leer-/werkbedrijf IetsAnders is een traject speciaal ontworpen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappij. We 
begeleiden mensen via een intensief oriëntatie- en trainingstraject 

naar passend werk, werkgerichte dagbesteding of gerichte scholing. Deelnemers zijn van 
iedere leeftijd en komen uit bedrijfsleven, school of uitkeringssituatie. IetsAndes biedt 
trajecten, advies en nazorg via jobcoaching.  
Voor jonge leerplichtige deelnemers die in het reguliere onderwijs uitvallen of dreigen uit te 
vallen biedt IetsAnders via DOEN een speciaal traject aan. Doel daarbij is de deelnemer 
scholing, dagbesteding en aanleren van vaardigheden te bieden die terugkeer naar school 
mogelijk maken. Of hem in staat stellen onderwijsdoelen te behalen en vaardigheden te 
ontwikkelen die hem in staat stellen zijn toekomst verder vorm te geven.  
 

Vrijetijdsbesteding NH organiseert allerlei vormen van vrijetijds-
besteding, sport en ontspanning. Voor jong en oud, voor mensen met 
en mensen zonder een speciale ondersteuningsvraag. Voor veel 
mensen met een verstandelijke of sociale beperking is het moeilijk 
contacten te leggen. Dan kan een vorm van vrijetijdsbesteding een 
begin van opbouw van een sociaal netwerk zijn. VTB NH helpt 

mensen die het moeilijk vinden om die passende vorm van recreatie te vinden.  
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BuroTOV staat voor Trainen, Opleiden en Versterken. De focus ligt 
op het leveren van een positieve bijdrage aan het duurzaam 
inzetbaar maken van menskracht. BuroTOV biedt trainingen en 
opleidingen. Binnen LeekerweideGroep is BuroTOV verantwoordelijk 
voor het scholingsaanbod dat varieert van vaardigheids- en 
bekwaamheidstrainingen tot deskundigheidbevordering. Voorts 

verzorgt en coördineert BuroTOV de beroepspraktijkvorming van leerlingen en stagiaires 
van verschillende beroepsopleidingen. In het afgelopen jaar is de opleiding Verpleegkundig 
Begeleider niveau 4 ism ROC Kop van Noord-Holland ontwikkeld. Deze combineert twee 
kennisgebieden: die van Verpleegkundige en van Medewerker Maatschappelijke Zorg 
(MMZ). Een succesvol afgesloten opleiding wordt gehonoreerd met twee diploma’s. 
Daarnaast heeft BuroTOV een commercieel aanbod in training en opleiding en organiseert 
zij symposia, workshops, kortdurende trainingen en scholingen.  
 

Logisch! is een logopedisch expertisecentrum. Klanten met vragen op 
het gebied van prikkelverwerking, taal, spraak, stem of gehoor, 
communicatie en eet/drinkproblematiek kunnen hier terecht. Logisch! 

biedt ook training en ondersteuning aan professionals, netwerk en mantelzorgers. Alle 
deskundigheid wordt ingezet om communicatie door en met de hulpvrager mogelijk te 
maken en te verbeteren.  
 

Palito biedt professionele facilitaire ondersteuning aan 
bovengenoemde labels. Gebouwenbeheer, schoonmaak, catering en 
groenonderhoud: Palito regelt het allemaal voor hen. Maar Palito is 
ook een plek waar mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt 

onder begeleiding aan de slag kunnen om ervaring, werkroutine en andere vaardigheden op 
te doen. Vanuit Palito worden aspecten van kerndoelstellingen en -kwaliteiten van 
LeekerweideGroep zoals uitdragen van gastvrijheid en duurzaamheid geïnitieerd, onder de 
aandacht gebracht en versterkt. 
 
In het verslagjaar zijn nog twee labels ontwikkeld: ebc360 en VrijwilligersNH. 
 

Ebc360 is het expertise- behandelcentrum van LeekerweideGroep. 
Het label wordt in 2018 nog verder ontwikkeld, maar de diensten 
psychomotore therapie, individuele kindtherapie en intensieve 

gezinsbehandeling zijn in 2017 al onder dit label aangeboden. In 2018 zal het label een 
volledig scala aan diensten bieden zoals psychosociale therapieën, medische ondersteuning 
en diagnostiek en behandeling. Daarmee kan ebc360 antwoord geven op vragen rondom 
ontwikkeling, gedrag, psychisch welbevinden en sociaal functioneren van kinderen, 
jongvolwassenen, ouderen en mensen met of zonder beperking en gespecialiseerde 
medische begeleiding  aan mensen met ouderdomsproblematieken of beperking.  
 

VrijwilligersNH:  richt zich op werving, matching en behoud van 
vrijwilligers voor LeekerweideGroep. Daarnaast biedt het zijn 
diensten aan andere organisaties. Deze kunnen gebruik maken van 
een servicepakket naar keuze waarmee zij alle werkzaamheden 

rondom de inzet van vrijwilligers, zoals administratie, werving en begeleiding kunnen 
uitbesteden. Dat vergroot de draagkracht van organisaties om vrijwilligers in te zetten in hun 
bedrijf of organisatie. Daarnaast organiseert VrijwilligersNH ontmoetingsdagen tussen 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Door deze kennismakingen wordt er inzicht 
gegeven in verschillende leefwerelden, begrip voor elkaar vergroot en daarmee de 
maatschappelijke samenhang in het algemeen versterkt.   
 
LeekerweideGroep biedt haar zorgdiensten en ondersteuning voornamelijk aan in de regio 
West-Friesland, maar profileert zich via haar respectieve labels in de gehele regio van 



6 

 

Zaanstad tot Schagen tot Enkhuizen. Zij valt daarmee onder het zorgkantoor Noord-Holland-
Noord. LeekerweideGroep heeft op diverse locaties woningen, dagbestedingscentra, 
vrijetijdsbesteding en trefpunten gerealiseerd. Uiteraard biedt LeekerweideGroep ook zorg 
en ondersteuning in de thuissituatie aan.  
 

Kerngegevens 2017 2016 

Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal/bedrag Aantal/bedrag 

Aantal intramurale cliënten op 31 december 510 513 

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december  509 509 

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 
op 31 december 

603 526 

Aantal extramurale cliënten dagactiviteiten op 31 december 201 155 

Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar 190.699 188.638 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar 25.935 30.947 

Bedrijfsopbrengsten   

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar €  52.711.564 €  51.562.766 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  € 47.666.729 €  46.681.259 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  € 686.879 €  1.124.002 

 
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting LeekerweideGroep 

Adres Verlengde Kerkweg 1 

Postcode 1687 CC 

Plaats Wognum 

Telefoonnummer 0229 57 68 68 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41231194 kvk noordholland noord 

E-mailadres info@leekerweidegroep.nl 

Internetpagina www.leekerweidegroep.nl 

 
Raad van Toezicht 
De raad heeft het dagelijks bestuur overgedragen aan de algemeen directeur/bestuurder. De 
raad houdt toezicht op de wijze waarop de algemeen directeur/bestuurder uitvoering geeft 
aan het bestuur, beleid en de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht bestaat per 
balansdatum uit vijf leden: 

 
 
 

Naam Functie Sedert Beroep Nevenfuncties 

J. Salman Voorzitter 21-05-2002  
28-11-2007 
voorzitter 

Notaris Praeses OPC 
Voorzitter Cultureel Centrum ‘t 
Trefpunt 
Voorzitter Stichting Pensioen- en 
Voorzieningenfonds Leekerweide 
Commissaris Palito BV 

J.M. Blok Lid / 
secretaris 

09-01-2007 
01-06-2013 

Belasting-
adviseur 

Regiovoorzitter Rotary 
Immediate past president 
Serviceclub Kiwanis Heerhugowaard 
Lid Rotary Alkmaar-Bergen 
Bestuurslid Stichting Pensioen- en 
Voorzieningenfonds Leekerweide 
Commissaris Palito BV 

S.G.Y. de 
Clercq 

Lid 28-11-2007 Manager Divisie 
Specialistische 
Centra / Divisie 
Intensieve 
Behandeling 
GGZ Noord-
Holland-Noord 

Lid RvT MEE / de Wering Alkmaar tot 
1 juli 2018 
Vanaf 1 juli 2018 voorzitter Raad van 
Commissarissen Stichting Welzijn 
Enkhuizen 
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Raad van Bestuur 
De Raad van Toezicht van LeekerweideGroep is werkgever van de algemeen 
directeur/bestuurder. De Raad van Bestuur van LeekerweideGroep bestaat uit één persoon: 
dhr. drs. P.P.L. Zegveld MBA.  

 
 
Gremia 
De algemeen directeur/bestuurder overlegt regelmatig met de medezeggenschapsraden: de 
Cliëntenraad namens de cliënten en de Ondernemingsraad namens de medewerkers. Beide 
medezeggenschapsraden zijn centraal georganiseerd. Onderwerpen als begroting, 
jaarrekening, thema’s uit het strategisch beleidsplan en specifiekere zaken uit de WMCZ en 
WOR worden dan besproken. In de overleggen heerst een open, kritische en constructieve 
sfeer. Door de goede onderlinge samenwerking kan de uitwerking van het strategisch 
beleidsplan en het algehele beleid op draagvlak rekenen bij zowel de medewerkers als bij 
onze klanten. 
 
Verbonden ventures en Stichtingen 
Onder de stichting valt ook groepsmaatschappij Palito B.V., een samenwerkingsverband 
tussen LeekerweideGroep en ISS Nederland BV. Deze groepsmaatschappij verricht 
facilitaire diensten voor LeekerweideGroep. Aan LeekerweideGroep zijn verder twee 
onafhankelijke stichtingen verbonden: Stichting Vrienden van Leekerweide en Stichting 
Pensioen- en Voorzieningenfonds Leekerweide. Stichting Vrienden van Leekerweide 
realiseert projecten voor cliënten via ontvangen giften. De Stichting Pensioen- en 
Voorzieningenfonds Leekerweide is een voorzieningenfonds voor medewerkers van 
LeekerweideGroep. Deze stichting kan, op basis van beleggingsrendementen op niet Wlz 
gebonden vermogen, middelen verstrekken ten behoeve van personeelsvoorzieningen. 
Aangezien deze stichtingen algemeen nut beogen en het vermogen niet Wlz gebonden 
vermogen is, vindt geen consolidatie met de jaarrekening plaats. 
 
Organisatiestructuur en personele bezetting 
LeekerweideGroep bestaat uit zeven onderdelen: directe zorggerelateerde diensten zoals 
medisch/paramedisch, psychosociaal, woonbegeleiding en dagbesteding en uitvoerende 
diensten voor clusters Wmo, Participatie, Re-integratie, Jeugdzorg en Onderwijs. De overige 

Naam Functie Sedert Beroep Nevenfuncties 

K. de Vries Lid 09-09-2008 Accountant 
(teruggetreden) 

Penningmeester Stichting 
Recreatievoorzieningen Enkhuizen 
Penningmeester Stichting de 
Westerkerk te Enkhuizen 
Penningmeester stichting 
Cultuurcentrum de Wester te 
Enkhuizen 
Bestuurslid Westfrieslandfonds 
Penningmeester/lid Lionsclub 
Enkhuizen 

J. Sluis Lid 12-05-2009 Assurantie-
adviseur 

Rotaryclub Hoorn De Compagnie 
Mede-eigenaar Chambre d'hotes Art 
de Vivre, Treignac (Frankrijk) 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

P.P.L. Zegveld Algemeen directeur/ 
bestuurder 

Bestuurslid/secretaris Stichting Vrienden van 
Leekerweide 
Bestuurslid/secretaris Stichting Pensioen- en 
voorzieningenfonds Leekerweide 
Lid Raad van Toezicht Vivium 
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vier organisatieonderdelen faciliteren deze onderdelen: economische en administratieve 
diensten (ead), informatisering en automatisering (i&a), facilitair bedrijf Palito en personeel 
en opleiding (p&o). Eén en ander ziet er schematisch als volgt uit: 
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De onderdelen worden aangestuurd door managers die zitting hebben in het Management 
Team (MT). Het MT wordt voorgezeten en geleid door de algemeen directeur/bestuurder. De 
MT-leden geven op hun beurt weer leiding en sturing aan de diverse teams, die aangestuurd 
en geleid worden door clusterhoofden. Onder de directe leiding van de algemeen 
directeur/bestuurder vallen directiestaf en PR/Communicatie, Audiovisuele Diensten, 
Beleidsstaf, vertrouwenspersoon medewerkers en cliëntenvertrouwenspersoon.  
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2 Hoe gaan wij om met de financiële middelen; financiële informatie 
 
Het financiële beleid van LeekerweideGroep is vastgelegd in het meerjaren strategisch 
beleidsplan en het jaaractieplan. Het is de financiële vertaling van activiteiten over een 
langere periode maar ook voor één jaar. Wij richten ons op een gezonde exploitatie en de 
geleidelijke toename van het weerstandvermogen voor de komende jaren. Wij voeren dit 
beleid om te kunnen anticiperen op de toekomstige veranderingen in de financiering van de 
gezondheidszorg. Daarbij zullen we meer en meer als private onderneming worden 
aangesproken op onze zelfstandige (financiële) draagkracht. Maar doelstelling van het 
beleid is ook om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door het Waarborgfonds 
Zorginstellingen en banken en onze maatschappelijke functies. 
 
De financiële stand van zaken wordt maandelijks afgesloten en gerapporteerd in de 
Zorgmonitor (ons managementinformatiesysteem). Dit bevordert de financiële sturing. 
 
Ontwikkelingen in het verslagjaar 
In 2017 is een positief financieel resultaat gerealiseerd. Dit resultaat is vooral een gevolg 
van een zorgvuldige inzet van formatie, waardoor een besparing op personeelskosten is 
gerealiseerd (o.a. door compensatieruimte voor studie, PBL, ziekteverzuim en re-integratie). 
Verder is de productie gegroeid.  
De voor 2017 beschikbare personeelsformatie bedraagt in de begroting 636,68fte. De 
uiteindelijke realisatie van de formatie over geheel 2017 bedraagt 646,2fte.  

 
De resultatenrekening (omzet en resultaat) 
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 1.824.050. In de 
begroting 2017 werd uitgegaan van een beoogd resultaat van € 361.300. Ten opzichte van 
de begroting 2017 is het resultaat dus toegenomen met rond € 1.463.000.  
 
De volgende effecten zijn in het resultaat verwerkt: 
lasten 
 minder personeelskosten € 94.000 
 meer cliëntgebonden kosten € -/- 516.000 
 minder dotatie voorziening groot onderhoud €  550.000 
 meer kosten onderhoud € -/- 96.000 
 minder energiekosten €  81.000 
 meer huurkosten € -/- 98.000 
 overige kleine afwijkingen € -/-  10.000 
 minder lasten €  5.000 
baten 
 meer opbrengst Wlz €  249.000 
 meer opbrengst Wmo en Jeugdwet € 753.000 
 meer opbrengst behandelingen € 88.000 
 meer opbrengst subsidies € 143.000 
 meer overige opbrengsten € 225.000 
 meer baten € 1.458.000 
   € 1.463.000 
 
Wat betreft de productie is sprake van een overschrijding van de afspraak met het 
Zorgkantoor met een bedrag van € 397.217. Dit komt vooralsnog voor eigen rekening.  
 
Bestemming resultaat 2017 
Het resultaat 2017 wordt als volgt bestemd: 
- toevoeging aan algemene reserve € 1.824.050 
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De balans (solvabiliteit en liquiditeit) 
LeekerweideGroep is financieel gezond. Over 2017 is een zeer positief financieel resultaat 
bereikt en er is sprake van een goede solvabiliteit die voldoet aan eisen van stakeholders. 
 
Ter vergelijking van 2017 met vorige jaren is onderstaand een overzicht met ratio’s 
opgenomen. 

 
 
Kasstromen en financieringsbehoefte 
Op basis van het treasurystatuut verleent de Raad van Toezicht door vaststelling van de 
begroting machtiging aan de Raad van Bestuur om financieringsbeslissingen te nemen. 
Bovendien is bepaald dat in de jaarrekening verslag wordt gedaan van de 
treasuryactiviteiten in het verslagjaar. 
Om te voldoen aan deze bepaling wordt hierna een aantal kengetallen/activiteiten 
opgesomd dat in het kader van treasury van belang is. 
 In het verslagjaar is een logboek bijgehouden, waarin wekelijks de belangrijkste 

rentestanden en saldi van bankrekeningen worden vastgelegd. Hierdoor worden 
debetstanden op cliënt- en groepsrekeningen voorkomen en kan rentevoordeel worden 
behaald. Maandelijks wordt hierover aan het hoofd EAD gerapporteerd. 

 Ieder kwartaal wordt aan de algemeen directeur/bestuurder een specifiek op het terrein 
van treasury gerichte rapportage verstrekt.  

 Gedurende het verslagjaar is gewerkt met een liquiditeitsprognose, waarin de 
werkelijkheid maandelijks is vastgelegd. 

 In 2017 is aan investeringen in materiële vaste activa een bedrag van € 1.955.386 
uitgegeven (zie voor een toelichting de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening).  

 
Tot slot wordt verwezen naar de financiële jaarrekening en het kasstroomoverzicht. 

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Omzet 52.711.564€      51.562.766€      48.751.514€      50.119.753€      46.340.481€      46.594.327€      

waarvan opbrengst Wlz 47.666.729€      46.681.259€      45.551.889€      46.136.629€      44.783.892€      44.470.750€      

waarvan opbrengst Wmo en Jeugdwet 2.580.283€        2.070.461€        1.696.684€        

Resultaat 1.824.050€        2.235.264€        2.815.080€        1.685.860€        646.794-€           2.379.485€        

Personeelskosten 33.526.534€      32.745.107€      30.944.764€      31.988.389€      31.241.188€      29.237.359€      

Personeel niet in loondienst 1.297.874€        1.225.454€        1.104.445€        1.094.885€        1.187.595€        882.827€           

Huur 1.318.830€        1.087.630€        1.289.163€        1.155.923€        1.100.540€        1.053.080€        

Afschrijvingskosten 3.062.836€        3.132.481€        2.554.598€        2.894.184€        2.812.744€        2.609.289€        

Balanstotaal 54.721.641€      54.145.347€      50.164.692€      52.128.362€      47.558.000€      49.016.699€      

Eigen vermogen 17.333.533€      15.509.483€      12.786.332€      9.971.242€        8.285.382€        8.932.176€        

Vlottende activa 13.501.925€      11.828.707€      6.170.358€        6.146.660€        4.850.355€        6.361.853€        

Kortlopende schulden 9.314.232€        8.058.023€        8.777.082€        12.190.305€      8.303.287€        7.646.574€        

Vaste activa 41.219.716€      42.316.640€      43.994.334€      45.981.702€      42.707.645€      42.654.846€      

Langlopende schulden 27.382.744€      29.167.638€      27.549.725€      29.007.990€      30.441.255€      31.874.520€      

Personeelsleden (fte gemiddeld) 646 622 607 639 645 614

Personeelskosten in % van omzet 63,6% 63,5% 63,5% 63,8% 67,4% 62,7%

Huur in % van de omzet 2,5% 2,1% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3%

Afschrijvingskosten in % van de omzet 5,8% 6,1% 5,2% 5,8% 6,1% 5,6%

Ratio's:

Resultaat (resultaat/wettelijk budget) 3,83% 4,79% 6,18% 3,65% -1,44% 5,35%

Liquiditeit (current ratio) 1,45                  1,47                  0,70                  0,50                  0,58                  0,83                  

Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 31,7% 28,6% 25,5% 19,1% 17,4% 18,2%

Solvabiliteit (eigen vermogen/omzet) 32,9% 30,1% 26,2% 19,9% 17,9% 19,2%

DSCR 2,09                  2,24                  2,56                  2,24                  1,29                  2,37                  

Gemiddelde rente vreemd vermogen 3,2% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
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3 Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden 
 
Om tegemoet te komen aan een volledig inzicht in de (financiële) positie van 
LeekerweideGroep is een risicoparagraaf in dit jaardocument opgenomen. Het feitelijke 
risicomanagement binnen de organisatie is gepositioneerd bij het MT en een 
beleidsmedewerker die rechtstreeks rapporteren aan de directie. Alle risicovolle processen 
zijn organisatie breed geïnventariseerd en maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van 
calamiteiten. Risicomanagement is in de bedrijfsvoering verankerd. 
 
Financiële risico’s die op de loer liggen zijn:  
 Ontwikkelingen in de Wlz 

De druk op het gebruik van de Wlz neemt toe. Of de financiering vanuit de Wlz binnen 
de branche waarin LeekerweideGroep opereert ook in de toekomst volledig beschikbaar 
blijft, is onzeker. De volgende ontwikkelingen zijn hierbij te noemen: 
o LeekerweideGroep heeft een zeer gedifferentieerde vastgoedportefeuille waarmee 

bewegingen in gebruik van locaties kunnen worden opgevangen 
o overheveling van de extramurale begeleiding naar de Wmo en Jeugdwet. Hiermee 

kan zorgverlening aan een deel van de cliëntengroep onder druk komt te staan. In de 
bedrijfsvoering is hierop geanticipeerd door het inrichten van BuroFlo. Dit label van 
LeekerweideGroep is sedert begin 2013 actief op het terrein van de Wmo en het 
gemeentelijk domein, evenals leer-/werkbedrijf IetsAnders. Bovendien is de 
ambulante dienst gedecentraliseerd. 

 De invoering van een normatieve huisvestingscomponent c.q. inventariscomponent 
(NHC/NIC) in de tarieven 
De invoering van de NHC/NIC heeft tot gevolg dat de vergoeding voor kapitaallasten en 
inventaris volledig afhankelijk is van de feitelijke bezetting van zorgplaatsen. Dit risico 
wordt beperkt door een optimale bezetting van zorglocaties en een adequaat 
vastgoedbeleid door middel van een geactualiseerd Lange Termijn Huisvestingsplan 
(LTHP).  

 
Risico’s specifiek op niveau van de individuele cliënt, zijn zoveel mogelijk afgedekt door de 
invoering van een individuele risico-inventarisatie in het ondersteuningsplan. Verder bestaan 
risico’s van algemene aard die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van LeekerweideGroep 
maar die in voorkomende situaties worden gedekt door afgesloten verzekeringen tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. 
 
Om de bedrijfsvoering te stroomlijnen is er sprake van een planning- en controlcyclus. 
Hierbij worden twee niveaus onderscheiden. Te weten het strategisch meerjarenplan en de 
jaarplannen van de afdelingen en diensten. In het meerjarenplan komt de missie en visie tot 
uitdrukking waarbij een sterkte en zwakte analyse essentieel is. Verder worden kansen en 
bedreigingen in kaart gebracht. Het meerjarenplan wordt door de afdelingen vertaald in een 
jaarplan waarin de doelen en prioriteiten centraal staan. De jaarplannen vormen als het ware 
de kapstok van het begrotingsproces en de verantwoording over de gestelde doelen.  
In 2016 is de planning- en control cyclus conform de interne afspraken uitgevoerd. Het 
geldende regime is dat maandelijks inzicht wordt verstrekt in geleverde zorg (productie) en 
ingezette middelen (formatie). Verder wordt maandelijks een financiële rapportage gemaakt 
en met alle budgethouders besproken. Deze rapportage wordt ook aan de Raad van 
Toezicht en de Cliëntenraad aangeboden.  
 
De processen betreffende de (kader-)regeling AO/IC zijn in 2017 volledig uitgevoerd. 
Ontwikkelingen in het kader van de digitale declaratie worden goed opgevolgd.  
 
Verder heeft LeekerweideGroep een managementinformatiesysteem in gebruik, de 
zogenaamde Zorgmonitor. Dit systeem brengt bedrijfsinformatie uit verschillende bronnen 
bijeen in voor de gebruikers (management) gemakkelijk toegankelijke rapporten c.q. 
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dashboards. Dit systeem wordt verder geoptimaliseerd en is permanent met actuele 
informatie beschikbaar voor het management. 
 
In de normale bedrijfsuitoefening wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende financiële 
instrumenten die LeekerweideGroep blootstelt aan kredietrisico, rente-en kasstroomrisico en 
liquiditeitsrisico. 
Kredietrisico bestaat over vorderingen opgenomen onder debiteuren en overige vorderingen. 
Het kredietrisico is beperkt doordat voornamelijk sprake is van vorderingen op het 
zorgkantoor en gemeenten uit hoofde van verrichte dienstverlening. 
Rente- en kasstroomrisico bestaan indien er sprake is van kortlopende leningen. 
Het beleid van LeekerweideGroep is om bij financiering te kiezen voor vaste rente 
gedurende de gehele looptijd. Daarom bestaat hierop geen renterisico, aangezien de 
rentekosten niet fluctueren en reeds in de tarieven zijn verwerkt. 
Liquiditeitsrisico bestaat als er sprake is van onvoldoende liquiditeit. Doordat sprake is van 
een positieve cash flow, is dit risico gering. Bij toekomstige investeringsprojecten zal tijdig 
worden beoordeeld of extra financieringsruimte vereist is. 
 
Risicobewustzijn 
Naast financiële risico’s bestaan er ook nog anderssoortige risico’s. Die betreffen 
bijvoorbeeld het zorgproces, ondersteunende processen en bestuurlijke processen. 
LeekerweideGroep is zich bewust van het bestaan van deze risico’s en de mogelijke 
gevolgen en heeft hierop een beleid en werkwijze ontwikkeld  zodat we gerichte 
maatregelen kunnen nemen om deze risico’s uit te sluiten dan wel te minimaliseren.  
 
De visie van het management met betrekking tot risicomanagement kan als volgt worden 
omschreven: het beheersen en voorkomen van verlies, (persoonlijke) schade e.d. ter 
bescherming van de continuïteit, het behoud of verbetering van de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening, zodat Leekerweide kan blijven voorzien in een maatschappelijke behoefte. 
 
We beschouwen risicomanagement als een positief thema in onze organisatie. Het maakt 
onderdeel uit van onze cultuur (van risicobewustzijn). Het bewust zijn van het bestaan van 
risico’s leidt er toe dat stappen worden gezet om mogelijke nadelen te voorkomen. Het biedt 
daardoor kansen tot verbetering van de kwaliteit van ons handelen. Risicomanagement staat 
dan ook met regelmaat op de agenda van het MT en krijgt stelselmatig aandacht.  
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4 Informatie over de toepassing van gedragscodes 
 
LeekerweideGroep hanteert de Zorgbrede Governance code 2017 en de NVZD code voor 
goed bestuur. LeekerweideGroep streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van de 
dienstverlening. We zijn in het bezit van het kwaliteitscertificaat HKZ ISO 9001 en voldoen 
aan wet- en regelgeving vanuit VWS, AFM, Nza, IGZ Zorgkantoor en gemeenten.  
 
Raad van bestuur/algemeen directeur 
In het reglement Raad van Toezicht en voor de bestuurder zijn afspraken gemaakt over het 
bezoldigingsbeleid volgens WNT2. Het reglement Raad van Bestuur is, samen met het 
reglement Raad van Toezicht en de code goed bestuur van de NVZD, leidend voor de taken 
van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op een juiste uitvoering van deze 
afspraken en een voorkomen van het aangaan van nevenfuncties door de Raad van Bestuur 
die mogelijk in conflict kunnen zijn met zijn functie-uitoefening als Raad van Bestuur van 
LeekerweideGroep. De Raad van Bestuur is geaccrediteerd via de NVZD. 
 
Verslag Raad van Bestuur 
LeekerweideGroep streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening aan haar klanten 
binnen de mogelijkheden van budget en wetgeving. We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
manieren om onze diensten te verbeteren en nog beter af te stemmen op de individuele 
behoeften van onze cliënten.  
 
Strategisch Beleidsplan 2015 - 2018 
Thema van het beleidsplan was “van droom naar werkelijkheid’. Doelstelling van het 
strategisch beleidsplan is de dienstverlening aan onze klanten verbeteren en bijdragen aan 
een kwalitatief goede keten aan zorg aan mensen in een kwetsbare positie. Onderstaand de 
thema’s die in het afgelopen jaar verder vorm hebben gekregen.  
 
Clientdossier 
We zijn op zoek naar een passend cliëntenportaal ter ontsluiting van een deel van het 
cliëntdossier voor de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Bij deze zoektocht zijn 
cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers primair proces en ondersteunende diensten 
betrokken. Eind 2017 hebben verschillende leveranciers een presentatie gehouden voor 
cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers van hun product. Met twee leveranciers wordt 
verder gesproken. In 2018 wordt een keuze gemaakt. 
 
Ondersteuningsplan en eigen regie 
We betrekken de cliënt zoveel als mogelijk betrokken bij de totstandkoming van zijn 
Ondersteuningsplan. Hierbij worden zo nodig hulpmiddelen als de wenswolk ingezet. 
Medewerkers worden gecoacht en getraind in het regie geven aan de klant. Alle teams in 
het primair proces worden getraind op het gebied van Gentle Teaching. Deze 
bejegeningsvorm waarin respect, onvoorwaardelijke acceptatie en gelijkwaardigheid is 
overigens de norm binnen geheel LeekerweideGroep en onze labels. 
Klanten worden in de gelegenheid gesteld om nieuwe competenties te verwerven, zoals 
sociale media, zelfstandig reizen..  
 
Medezeggenschap 
Medezeggenschap is geregeld op diverse niveaus van de organisatie. Cliëntoverleggen op 
de woningen hebben redelijk vorm gekregen. We blijven werken aan het verbeteren van 
medezeggenschap. Cliënten worden betrokken in de sollicitatieprocedure van medewerkers. 
De familievereniging, cliëntenraad en Raad van Bestuur hebben een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin wordt aangegeven wanneer we overleggen, 
waarover en hoe we elkaar betrekken bij de ontwikkelingen binnen LeekerweideGroep en 
hoe de inspraak en medezeggenschap geregeld is.  
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Netwerkversterking 
De positie van mensen in een kwetsbare positie wordt sterk bepaald door de support die zij 
ontvangen in het dagelijks leven. Het hebben van een goed en betrokken netwerk is van 
groot belang. Hier werken we, samen met cliënt en naasten hard aan. Het project sociaal 
netwerkversterking is afgerond met een platform zorg ‘samenwerken informele en formele 
zorg’. De begeleiders die deel hebben genomen aan het project hebben geleerd hoe ze 
aandacht kunnen besteden aan (het versterken en uitbreiden van ) het sociaal netwerk van 
de cliënt en hoe belangrijk het is om goed samen te werken met de betrokken vrijwilligers en 
andere betrokkenen.  
 
Klanttevredenheid 
Klanttevredenheidsonderzoek voor het sociaal domein is in 2016 voor het eerst uitgevoerd. 
De extramurale cliënten zijn zeer tevreden gebleken. Klanttevredenheid wordt vanaf 2018 
gemeten via het instrument “Dit vind ik ervan”.  
 
Middelengebruik onder de aandacht  
Door inzet van een deskundigenteam middelengebruik neemt het middelengebruik af. 
Klanten worden serieus genomen en niet veroordeeld voor hun gedrag.  
 
Zelforganisatie 
Vanaf de zomer van 2016 is het traject naar zelforganisatie ingezet. Inmiddels zijn 52 teams 
gestart. Zij worden daarin ondersteund door interne coaches. Leidinggevenden zijn getraind. 
Door zelforganisatie ervaart de medewerker niet alleen meer plezier, verantwoordelijkheid 
en betrokkenheid in en bij zijn werk, ook de regelmogelijkheden van medewerkers wordt 
uitgebreid en de lijnen tussen medewerkers/afdelingen verkort. Daar profiteert juist ook de 
cliënt van.  
 
Nieuwe vormen van dienstverlening 
In 2017 start is een start gemaakt met de opzet van een expertise/behandelcentrum. We 
willen graag het potentieel aan medische, paramedische en psychosociale behandeling en 
kennis en ervaring beschikbaar stellen aan een grotere en bredere doelgroep. De 
klantbenadering, behandeling en interdisciplinaire aanpak van ebc360 wordt de 
standaardbenadering voor alle huidige en toekomstige klanten/cliënten van (de labels van) 
LeekerweideGroep. Medewerkers worden getraind en geschoold in deze uniforme aanpak 
en de eisen die aan behandeling buiten de VG groep aan deze disciplines worden gesteld. 
In september 2018 gaat het nieuwe label volwaardig van start. Met betrekking tot PMT en 
IAG en individuele therapie zijn in 2017 al contracten afgesloten en behandelingen gestart. 
Gezocht wordt naar een vaste locatie van waaruit het label kan gaan werken. 
 
Eind 2017 is het label VrijwilligersNH van start gegaan. VrijwilligersNH richt zich op werving, 
matching en behoud van vrijwilligers voor LeekerweideGroep. VrijwilligersNH biedt zijn 
diensten ook aan aan andere organisaties. Deze kunnen gebruik maken van een 
servicepakket naar keuze waarmee zij alle werkzaamheden rondom de inzet van 
vrijwilligers, zoals administratie, werving en begeleiding kunnen uitbesteden. Dat vergroot de 
draagkracht van organisaties om vrijwilligers in te zetten in hun bedrijf of organisatie. 
Daarnaast organiseert VrijwilligersNH ontmoetingsdagen tussen maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven. Door deze kennismakingen wordt er inzicht gegeven in 
verschillende leefwerelden, begrip voor elkaar vergroot en daarmee de maatschappelijke 
samenhang in het algemeen versterkt. 
 
Op vragen van ouders is er in september 2017 een dagbestedingsgroep voor jongeren met 
een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking gestart. Dit zijn cliënten die al eerder 
gebruik maakten van de logeeropvang en nu elders een Orthopedagogisch Dagcentrum 
(ODC) bezochten. Veel van deze jonge cliënten zullen op termijn ook instromen naar 
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woonbegeleiding van het label Leekerweide. Er is in de Gortlaad een dagbestedingslokaal 
met sanitaire voorzieningen gecreëerd. Dit is de eerste emb kindgroep dagbesteding binnen 
LeekerweideGroep.  
 
Hulp en huiselijkheid 
In 2017 zijn de eerste Huishoudelijk Ondersteuners gestart om de medewerkers in het 
primair proces te ontlasten. Aan de woningen zijn vaste huishoudelijke hulpkrachten 
toebedeeld. Die nemen de huishoudelijke taken van zorgmedewerkers over waardoor deze 
meer tijd hebben voor zorgtaken. Maar er gebeurt meer door de inzet van huishoudelijke 
ondersteuning. Het  zorgt voor vaste en bekende gezichten in huis. Dat is fijn voor cliënt en 
medewerkers en komt de samenwerking en betrokkenheid bij elkaar, het werk en de 
werkplek ten goede. Ondersteuners doen vaak ook meer dan schoonmaak. Zij worden een 
vaste waarde en aanspreekpunt voor medewerkers en cliënten, want zij weten hoe het er in 
het huis aan toe gaat en waar behoefte aan is. Ook verzorgen zij regelmatig maaltijden op 
de woningen zelf en bieden zo extra beleving aan de huiselijkheid en “normaliteit” binnen het 
wonen. Met dit alles dragen zij bij aan gezelligheid en huiselijkheid en dat alles komt de 
sfeer en het woonplezier ten goede.  
 
Gastvrijheid, aandacht voor milieu en duurzaamheid 
We willen een organisatie zijn waar aandacht is voor mens, omgeving en welbevinden. Een 
plek waar mensen zich prettig, thuis en op hun gemak voelen. Verwelkoming en gastvrijheid 
is dan ook iets wat voortdurend onder de aandacht is. Het is echter een ongrijpbaar iets. 
Onze visie op gastvrijheid hebben beeldend uitgewerkt en is verspreid in en buiten de 
organisatie. Best practices worden gedeeld. Een pilot is gestart voor afvalscheiding op een 
aantal locaties. Papierloos vergadering is gestart en wordt gestimuleerd. 
 
Huisvesting 
In afgelopen en komende jaren ligt  de focus van het LTHP op: 

 Bestaande huisvesting aanpassen aan de veranderende cliëntgroepen en veranderende 
behoefte van cliënten;  

 Ontwikkelen van een plan voor toekomstige logeeropvang;  

 Realiseren dagbesteding voor LVB;  

 Realiseren milieuplein;  

 Inventariseren en realiseren van gebruiksdoelen voor de Vijnhoeve.  
 
In 2013 mochten wij de boerderij en grond van de heer Vijn als gift ontvangen. We hebben 
ons ingespannen een goede zorgbestemming te vinden voor het gebouw en de omgeving. 
Daarbij hebben we ideeën, hulp en advies van gemeente, inwoners van regio en collega-
organisaties gevraagd. Uiteindelijk hebben we moeten concluderen dat de aanpassingen 
aan het gebouw die nodig zijn om aan de normen van veiligheid en kwaliteit te voldoen, te 
kostbaar zijn. Besloten is daarom de Vijnhoeve af te stoten. Van de opbrengst van de 
verkoop kunnen we op de locatie Verlengde Kerkweg een voorziening voor logeren bouwen. 
Daarmee zullen we rechtdoen aan de geest van de schenking van de heer Vijn aan 
LeekerweideGroep. Toestemming voor verkoop is aangevraagd bij het College Sanering 
Ziekenhuisvoorzieningen. 
 
Met woningbouwvereniging Het Grootslag is een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
voor de bouw van 27 appartementen in het centrum van Hoogkarspel. Deze appartementen 
zullen de huidige groepswoningen in Hoogkarspel vervangen. Oplevering wordt eind 2018 
verwacht. Het complex heet De Dreef. 
 
Op initiatief van woningbouwvereniging Het Grootslag zijn we in gesprek met het Grootslag, 
Wilgaerden en supermarktketen Deen, voor het realiseren van een nieuw woon-welzijn-
zorgconcept in de Bangert & Oosterpolder in Hoorn. Er worden 14 appartementen 



17 

 

gerealiseerd die door cliënten zelf gehuurd kunnen worden. Oplevering eerste helft 2018. De 
naam is Hollandse Cirkel.  
 
Voor de herhuisvesting van de groepswoningen aan het Breitnerhof in Hoorn, zijn we in 
gesprek met een projectontwikkelaar m.b.t. het realiseren van appartement-woningen in het 
centrum van Hoorn. Het gaat dan om huisvesting voor cliënten die meer zelfstandig kunnen 
en willen gaan wonen, maar nog wel ondersteuning en een gezamenlijke ontmoetingsplaats 
nodig hebben 
 
Met de Wooncompagnie zijn we in gesprek over het realiseren van 
doorstromingsmogelijkheden voor cliënten in Nibbixwoud. Het gaat hierbij vooralsnog om 4 
appartementen. Op termijn komen er mogelijk nog 8 appartementen beschikbaar. Met de 
Wooncompagnie is een overeenkomst gesloten om dit plan de komende periode vorm te 
geven.  
 
De locatie Rietgans voldoet niet meer aan de toenemende zorgvragen van cliënten. Daarom 
is gekozen om, op termijn, de locatie Rietgans niet in deze vorm te laten bestaan. Cliënten 
worden, in overleg met vertegenwoordigers, aangemeld voor andere geschikte woningen. 
Op dit moment zijn er 11 van de 18 cliënten verhuisd naar andere locaties van 
LeekerweideGroep. De logeeropvang gebruikt de twee opengevallen etages op de 
Rietgans.  
 
Woningbouwvereniging de Woonschakel bouwt in het centrum van Wognum een nieuw 
appartementencomplex bouwen, de Boogerd in Wognum centrum. LeekerweideGroep heeft 
een samenwerkingsovereenkomst met de Woonschakel afgesloten voor 13 appartementen 
in de nieuwbouw. Oplevering verwacht 3de kwartaal 2018.  
 
Met de heer Kroon is een intentieovereenkomst afgesloten voor de bouw van 
appartementen voor cliënten aan de Kerkstraat in Wognum. Deze locatie heeft een 
ontsluiting met de locatie Verlengde Kerkweg van LeekerweideGroep.  
 
Er is gestart met het opzetten van een Programma van Wensen voor het renoveren van de 
Gortlaad. Het betreft het deel van het restaurant, toneelzaal en keuken.  
De renovatie gaat op een andere wijze opgepakt worden dan we vanuit het verleden 
gewend zijn. Het speerpunt is ‘duurzaam en gastvrij’. We zullen proberen in samenwerking 
met een horeca ondernemer leer en werkplaatsen te realiseren voor mensen met een 
beperking.  
 
Samenwerkingsverbanden 
Een goede keten aan zorg en ondersteuning smeed je niet alleen. De samenwerking met 
andere aanbieders is van belang. Alleen zo kun je optimaal gebruik maken van elkaars 
sterkte en deskundigheid. Wij zoeken deze samenwerking op, overal waar we denken onze 
ondersteuning te kunnen versterken. In het verslagjaar zijn we de samenwerkingsverbanden 
aangegaan of hebben samenwerkingsverbanden uitgebreid met Bibliotheek Hoorn. Het 
arrangemententeam Enkhuizen is gestart. Door een unieke samenwerking tussen 
zorgaanbieders, waaronder LeekerweideGroep krijgen cliënten uit de gemeente Enkhuizen 
hiermee een dagbestedingsarrangement op maat.  
 
Met Wilgaerden werken we samen om op gebied van P&O, facilitair, I&A, EAD en Medisch 
tot verbetering en efficiency van de ondersteuning en dienstverlening te kunnen komen. 
Mogelijk mondt deze samenwerking uit in een fusie in welke vorm dan ook. 
 
Kwaliteitsnormen 
Het kwaliteitsgebouw draagt bij aan goede en verantwoorde zorgverlening en de controle 
daarop. We blijven ons inspannen te voldoen aan de normen en eisen van het HKZ/ISO 
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9001 keurmerk. Ook nemen wij deel aan de initiatieven uit het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg. De komende jaren mogen wij nog het kwaliteitscertificaat van DNV 
dragen. Het kwaliteitssysteem is een bruikbaar instrument gebleken om onze 
dienstverlening te screenen op verbeteringsmogelijkheden. Maar we denken dat we er nog 
meer en andere verbetermogelijkheden zijn. We willen naast aandacht voor de normen voor 
kwaliteit ook recht doen aan de beleving van kwaliteit. Daarom hebben we gezocht naar een 
partner die ons hierbij kan helpen en leiden. Zo zijn we uitgekomen bij een nieuwe 
auditinstantie: Certificatie in de Zorg. “Certificatie in de Zorg” heeft bij het auditen behalve 
aandacht voor de normen ook attentie voor de toegevoegde waarde van ons denken en 
daaruit volgend handelen voor de klant.  Hun gerichtheid op deze onderdelen en hun focus 
op ontwikkeling past beter bij de fase waarin onze organisatie zich bevindt. Namelijk in de 
vormgeving van zelforganisatie, reflectie daarop,  verbreding van onze doelgroepen en de 
effecten van een nieuw kwaliteitskader waarbij de dialoog tussen cliënt/vertegenwoordiger 
en de professional veel meer op de voorgrond staat. Eind 2017 hebben wij de eerste audit 
met Certificatie in de Zorg gehad. De resultaten hiervan worden nog geanalyseerd en 
besproken. Maar er zijn geen ernstige tekortkomingen geconstateerd en slechts enkele 
aandachtspunten. Zowel wijzelf als de auditinstantie waren tevreden over deze eerste 
samenwerking aan kwaliteit. 
 
De kwaliteitsdoelstellingen voor 2018 zijn:  
1) De cliënt beoordeelt de zorg- en dienstverlening die hij/zij het afgelopen jaar heeft 
ontvangen minimaal met een 7,8.  

2) Alle cliënten hebben een actueel ondersteuningsplan  
 
Zelforganiserende teams 
We zijn heel aardig op weg met de implementatie van zelforganiserende teams. In het 
verslagjaar zijn diverse teams onder begeleiding van coaches aan de slag gegaan. Eigen 
regelcapaciteit draagt bij aan de regelvrijheid van teams en daarmee aan de betrokkenheid 
van medewerkers aan het gehele werkproces en verhoogt het werkplezier. Ook kan beter en 
sneller aangesloten worden op wat de klant nodig heeft en wenst. De missie is dat over drie 
jaar alle teams geheel of gedeeltelijk zelfsturend werken. 
 
Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat per balansdatum uit vijf leden. Een overzicht van de 
samenstelling van de leden is vindbaar in hoofdstuk 1.  
 
De Raad houdt toezicht op de manier waarop de algemeen directeur/bestuurder uitvoering 
geeft aan het bestuur, beleid en de bedrijfsvoering van LeekerweideGroep en haar 
maatschappelijke taken. Dat doet zij door regelmatig overleg te houden tussen de raad en 
de algemeen directeur/bestuurder en door overleg tussen de voorzitter van de raad en de 
algemeen directeur/bestuurder. Ieder jaar wordt het functioneren van de raad en het 
functioneren van de algemeen directeur/bestuurder aan de orde gesteld.  
Daarnaast dient de Raad van Toezicht de algemeen directeur/bestuurder van advies. Het 
reglement Raad van Toezicht, het reglement van de Raad van Bestuur, de zorgbrede 
governance code en de code goed bestuur NVZD zijn leidend voor de toezichthouderstaak 
van de Raad van Toezicht en de werkzaamheden van de Raad van Bestuur.  
 
De banden van de raadsleden met LeekerweideGroep worden bepaald door geen andere 
dan hun betrokkenheid bij en interesse in de organisatie. De Raad is samengesteld volgens 
een vooropgezet profiel waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk expertise en 
specialisaties van de voor de stichting belangrijke spelers uit het maatschappelijk 
krachtenveld vertegenwoordigd te laten zijn. De gedachte daarachter is dat vanuit die 
gecombineerde kennis, kunde en ervaring de Raad in staat is optimaal haar 
toezichthoudende taak uit te voeren en de Raad van Bestuur ter zake kundig van advies te 
dienen.  
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De Raad heeft tijdens het verslagjaar inhoud gegeven aan haar opdracht gebaseerd op de 
statuten van de stichting en de uitgangspunten. Deze zijn geformuleerd in de richtlijnen van 
Governancecode Zorg 2017. Een bestuursreglement is vastgesteld, net als een 
huishoudelijk reglement aangaande de Raad van Toezicht. Een rooster van aftreden is ook 
opgesteld. Dit rooster van aftreden behoeft wel aandacht. Voor het komend jaar zullen twee 
leden van de Raad van toezicht aftreden. Het rooster dwingt echter tot nog meer 
wisselingen. Hoewel de leden van de raad zich uitermate betrokken voelen en zich optimaal 
hebben ingezet voor onze organisatie is het toch goed om met regelmaat wisselingen in de 
raad aan te brengen. Dat houdt de blik scherp en zorgt voor gepaste afstand en waarborgt 
een scherpe en onafhankelijke blik op de materie die nodig is voor goed 
toezichthouderschap. In het komend jaar zal  hier dan ook extra aandacht voor zijn en 
worden nieuwe leden geworven.  
 
De Raad heeft in 2017 vijf maal overlegd met de Raad van Bestuur/algemeen directeur. De 
leden ontvangen vacatiegeld per zitting van de Raad als toezichthouder en raadgever.  
 
In de vergaderingen heeft de raad zich door de Raad van Bestuur op de hoogte laten stellen 
van het verloop van de organisatie. Ook de diverse rapportages vanuit de diensten, 
verslagen van diverse gremia en presentaties dan wel bezoeken van leidinggevenden of 
projectverantwoordelijken in de vergaderingen van de Raad hebben de Raad informatie 
verschaft. In de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde 
geweest: de ontwikkelingen binnen de diensten, de ontwikkeling van de labels, huisvesting 
en lange termijn huisvestingsplan (LTHP), personele ontwikkelingen en ziekteverzuim, 
evaluatie oude en opzet nieuwe strategisch beleidsplan, directiebeoordeling in het kader van 
het kwaliteitsmanagementsysteem, uitvoering van vervoersmaatregelen en uiteraard zijn ook 
financiële rapportages, begroting 2017, jaarrekeningen 2016 besproken en mogelijke 
toekomstige samenwerking met Wilgaerden. 
  
In het kader van de jaarlijkse begroting vindt vooroverleg plaats tussen twee leden van de 
Raad en het hoofd EAD, waarbij gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de cijfers.  
Voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening vindt een overleg plaats tussen de 
dezelfde twee leden van de Raad, de Raad van Bestuur en de accountant.  
 
Jaarlijks heeft de Raad eenmaal een gezamenlijk overleg met de Raad van Bestuur, 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Daarbij wordt een gezamenlijk thema besproken.  
 
De overleggen van de Raad vinden plaats in een constructieve sfeer. In discussie en over 
de te nemen besluiten wordt immer consensus bereikt.  
 
Besluitvorming 
De Raad heeft vanuit haar statutaire bevoegdheden goedkeuring gegeven aan de begroting 
2018, jaarrekening 2016, Jaarrekening Pensioen- en Voorzieningenfonds 2016, het 
jaardocument 2016, aanpassing huishoudelijk reglement Raad van Toezicht, aanpassing 
reglement Raad van Bestuur, goedkeuring aan de WNT2 indeling zoals voorgesteld en 
goedkeuring om de samenwerking met Wilgaerden verder vorm te geven. Leidraad voor de 
Raad bij deze besluitvorming is geweest de waarborging van kwaliteit van zorg en 
dienstverlening voor cliënten, de maatschappelijke functie van de zorginstelling en de 
continuïteit van de stichting. 
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5 Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 
 
Kwaliteitsbeleid algemeen 
 
Kwaliteit is een containerbegrip. Eigenlijk betekent het gewoon “de mate waarin iets goed 
is”. Iedereen binnen de organisatie LeekerweideGroep draagt hier aan bij. Gewoon door het 
werk goed te doen, met steeds in het achterhoofd de vraag wat jouw werk bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven van de cliënt. Met andere woorden; wat is de toegevoegde waarde voor 
de cliënt? 
 
We zijn het er allemaal over eens dat het om de toegevoegde klantwaarde gaat, waarbij de 
leefwereld van de cliënt (wat is voor deze cliënt op dit moment van belang) het uitgangspunt 
vormt. De systeemwereld (de wereld van regels, protocollen en prestatie indicatoren) 
verlaten we niet, maar deze zal meer ondersteunend aan de leefwereld zijn dan nu het geval 
is. 
 
Vanuit deze gedachte zijn we dan ook overgestapt naar een andere certificerende instantie, 
te weten Certificatie in de Zorg. Bij Certificatie in de Zorg staat de toegevoegde waarde voor 
de klant centraal én vormt het uitgangspunt van handelen en niet, zoals bij de vorige 
auditinstantie DNV, de wereld van de normen en regels. 
 
In 2017 hebben we voor het eerst succesvol kennisgemaakt met de nieuwe manier van 
auditen door Certificatie in de Zorg, op basis van ons certificaat ISO 9001:2015. 
 
Ook hebben we cliënten in het afgelopen jaar voor het eerst als auditor betrokken bij de 
uitvoering van interne audits. Een ontwikkeling waar we trots op zijn. En vooral: waar de 
betrokken cliënten zelf enorm trots op zijn! 
 
Teams hebben in 2017 voor het eerst een teamreflectie uitgevoerd, als onderdeel van het 
nieuwe Kwaliteitskader dat in juni 2017 officieel van kracht is geworden. Het is mooi om te 
lezen hoe de teams met elkaar in gesprek gaan over de cliënt en heel goed weten te 
verwoorden wat er goed gaat en wat nóg beter kan. Op deze wijze blijven wij ons als 
LeekerweideGroep ontwikkelen en leren we van wat er beter kan! 
 
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 
Kwaliteit 
De kwaliteit van medewerkers is cruciaal bij het realiseren van de doelstellingen van de 
organisatie. Door werving, scholing en coaching van medewerkers wordt de kwaliteit 
gewaarborgd. Het personeelbestand is zo samengesteld dat de zorg- en dienstverlening 
afgestemd is op de wensen en de behoeften van de cliënt. Het sociaal beleid voorziet erin 
dat de organisatie zorgvuldig met de medewerkers omgaat en hen op allerlei gebied 
ondersteunt om hun werk goed te kunnen doen. Uiteraard binnen de financiële middelen die 
ter beschikking staan.  
 
In 2017 is de projectgroep Zelforganiserende Teams (ZOT) voortgegaan met de 
doorontwikkeling naar zelforganisatie. In het belang van de cliënt wordt daarmee de 
organisatie verder geprofessionaliseerd en zal een aantrekkelijk werkgever blijven. 
Medewerkers worden in hun kracht gezet en krijgen de gelegenheid om meer invloed uit te 
oefenen op hun eigen werk en op de organisatie binnen het team. 
Leidinggevenden werden getraind, speciaal opgeleide ZOT-coaches ondersteunden de 
teams naar zelforganisatie, verbindingssessie werden georganiseerd en een denktank werd 
geraadpleegd om de weg naar zelforganisatie goed te laten verlopen. Eind 2017 waren 52 
teams in een trein gestapt op weg naar zelforganisatie. De laatste 29 teams volgen in 2018. 
In 2019 zullen alle teams van LeekerweideGroep zelforganiserend werken. 
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Opleiden  
Alle opleidingsactiviteiten zijn gebaseerd op het strategisch beleidsplan en komen voort uit 
een inventarisatie bij alle leidinggevenden en teams. Deze opleidingsactiviteiten kunnen 
trainingen met een open inschrijving zijn, teamgerichte trainingen, intervisietrajecten en 
bijeenkomsten. Ook zijn er coaching on-the-job activiteiten verzorgd. 
Er hebben opleidingsactiviteiten plaatsgevonden over ongeveer 30 verschillende 
onderwerpen. De onderwerpen lopen uiteen van middelengebruik, agressie en fysieke 
vaardigheden tot bedrijfshulpverlening, Gentle Teaching en ethische dilemma’s. Er is een 
toenemende behoefte aan maatwerk opleidingsactiviteiten. 
 
Medewerkers kunnen in toenemende mate gebruik maken van E-learning modules. Er zijn 
inmiddels ongeveer 60 modules beschikbaar. De onderwerpen variëren van voorbehouden 
en risicovolle handelingen tot modules met algemene onderwerpen zoals werken met Office 
pakketten, doelgericht werken en functioneringsgesprekken. Er wordt gewerkt aan het 
integreren van E-learning modules in bestaande trainingen (blended learning). 
 
Medewerkers die voorbehouden en risicovolle handelingen moeten uitvoeren op de 
werkplek worden elke anderhalf jaar getoetst of zij nog bekwaam zijn om deze handeling uit 
te voeren. De toetsing bestaat uit een E-learning toets en een praktische toets. Deze 
toetsingen vinden het hele jaar door plaats en op de Dag van Deskundigheid (DVD) die twee 
maal per jaar plaatsvindt. Op deze dagen kunnen de handelingen ook geoefend worden. 
 
Cijfers 2017 
Totaal aantal deelnemers trainingen 2723 
Totaal aantal toetsingen 650   
Totaal aantal individuele studies 76 
Totaal aantal leerlingen 88  
Totaal aantal stagiaires 184 
Totaal ontvangen subsidies € 434.683 
 
In 2017 waren er 88 BBL leerlingen in dienst. Zij volgen de opleiding voor verpleegkundige, 
Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of 
Verpleegkundig Begeleider. De organisatie heeft twee leerwoningen. Een leerwoning wordt 
onder toezicht van professionele medewerkers gerund door 12 stagiaires en een leerwoning 
wordt gerund door 6 leerlingen.  
 
In 2017 is een afname merkbaar van het aantal stagiaires dat we krijgen aangeboden vanuit 
de scholen. Dit is een indicator voor de nieuwe instroom in de sector. Buro TOV is actief 
betrokken bij de acties vanuit de werkgroep arbeidsmarkt om te werken aan voldoende 
instroom. Daarnaast wordt het werken met zelforganiserende teams merkbaar, met name 
ontstaat er onduidelijkheid in de communicatie over de planning, hiervoor zijn al de nodige 
acties ondernomen. 
 
Ook is dit jaar de samenwerking met Wilgaerden geïntensiveerd en is een start gemaakt met 
de oriëntatie voor een nieuw Learning Management Systeem.  
Er is een nieuw sectorplan gekomen voor de sector Zorg en Welzijn, waarvoor extra gelden 
beschikbaar zijn gesteld voor nieuwe instroom en doorstroom van medewerkers. 
 
Personeelsverloop 
Het verlooppercentage over 2017 is 10,14%. 
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Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is in 2017 uitgekomen op 5,06%. Een daling met 0,46%  ten opzichte van 
2016, maar nog wel hoger dan het streefcijfer van LeekerweideGroep (4,5%). Het 
ziekteverzuim in de branche in 2017 is 5,79%. Landelijk is dat verzuim ten opzichte van een 
jaar geleden licht gestegen (+0,13%)  
De gemiddelde verzuimduur steeg naar 27,3 dagen (branche 25,7 dagen) en de 
meldingsfrequentie daalde naar 0,71 (branche 0,90). 
55,1% Van de medewerkers heeft geen verzuimverlof opgenomen. In 2016 was dat 42,1% 
De totale verzuimkosten (inclusief salaris en begeleiding) bedroegen circa € 2.465.000 
(bron: Vernet) 
 

 
 
 
Bij de beheersing van het ziekteverzuim is het contact van de leidinggevende met de zieke 
medewerker van essentieel belang. P&O en de bedrijfsarts bieden daarbij ondersteuning. 
De verantwoordelijkheid wordt tevens nadrukkelijk bij de medewerker gelegd. Wat kan de 
medewerker ondanks de ziekte nog wel? Welke oplossingen kan de medewerker bedenken 
om het verzuimverlof omlaag te brengen? Ziekteverzuim is een vast onderdeel van 
werkoverleg met leidinggevenden. Leidinggevenden worden getraind en gecoacht bij de 
verzuimbegeleiding. In het Sociaal Medisch Overleg (SMO) bespreekt de leidinggevende 
casuïstiek met de bedrijfsarts, de manager en de adviseurs P&O. In 2018 wordt het SMO 
vervangen door het PRIO (preventie en inzetbaarheidsoverleg). Dat is een meer 
thematische bijeenkomst met meerdere clusterhoofden, bedrijfsarts en adviseurs P&O. 
Re-integratiekandidaten worden wekelijks besproken in het vacatureberaad. Passend werk 
wordt gezocht en daarbij kan het matchbureau ondersteuning bieden. 
 
Vrijwilligers 
Acties zijn uitgevoerd om vrijwilligers te werven en te behouden. Eind 2017 zijn 620 
vrijwilligers actief bij LeekerweideGroep, een stijging t.o.v. 2016. 
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6 Toekomstparagraaf 
 
LeekerweideGroep 
Inmiddels bestaat onze organisatie uit 9 labels en een ondersteunende serviceorganisatie. 
We noemen ons sinds 2016 LeekerweideGroep. De focus van LeekerweideGroep is niet 
langer exclusief zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking, maar breidt zich uit 
tot dienstverlening, advies en begeleiding aan iedere burger met een hulpvraag. Onze labels 
zijn daar instrumenteel in. Maar samenwerking met andere organisaties evenzeer. Doel is 
burgers te betrekken bij en te laten participeren in onze samenleving. Naar wens en 
vermogen. Wij willen hen graag hierbij ondersteunen.  
 
Strategisch vooruitzien 
Maatschappelijke tendensen zijn aanleiding geweest onze diensten uit te breiden en te 
diversifiëren. Een nieuw strategisch beleidsplan 2016-2018 is in samenspraak met 
medewerkers en cliënten en externe stakeholders tot stand gekomen. We zien het als onze 
opdracht een sterke keten aan zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen in 
onze samenleving. We bieden hen onze diensten aan, voor korte of langere tijd, net wat 
nodig en gewenst is. 
 
Arrangementvorming versterkt de keten 
Door vormgeving van de labels kunnen we nagenoeg volledige arrangementen aanbieden: 
van bijzondere en gespecialiseerde zorg in een afgeschermde omgeving tot ondersteuning 
waar nodig midden in de maatschappij. Maar daarmee zijn we niet blind voor kansen die 
andere organisaties ons bieden. We blijven actief op zoek naar manieren en vormen van 
samenwerking die het centrale doel “versterking van kwetsbare burgers” kan dienen. Dat 
kan in grotere verbanden maar ook in participatie van kleine specifieke projecten zijn 
 
Nabijheid van dienstverlening 
Waar nodig zullen we in het belang van de klant en de kwaliteit van de ondersteuning de 
samenwerking zoeken met collega-dienstverleners. Door goede samenwerking met allerlei 
organisaties, door de werkzaamheden van onze eigen labels en door een uitgekiend 
huisvestingsbeleid kunnen wij in 2018 een nog beter gespreid netwerk aan ondersteuning 
bieden. Ook dat versterkt de keten aan zorg. 
 
Ondersteuning in ontwikkeling en zelfstandigheid 
We zien een opdracht in het zo goed mogelijk ondersteunen van burgers en organisaties. Zo 
groot mogelijke zelfstandigheid verkrijgen en behouden is een belangrijke behoefte. Net als 
het volwaardig meedoen in de maatschappij. Contacten aangaan en sterke netwerken 
ontwikkelen helpen daarbij. Het hebben van vaste structuren zoals werk of zinvolle 
dagbesteding bieden hierin houvast. Wij ondersteunen mensen door het bieden van advies, 
coaching, begeleiding en waar nodig het ontwerpen en of bieden van een passend 
geborgen omgeving waarin mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat kan binnen het 
gezin zijn, maar ook op school. Ook bieden we leer/werktrajecten, combinaties van werken 
en leren, maar natuurlijk ook zorg, begeleiding en behandeling. Door de labels kunnen we 
een grote diversiteit aan ondersteuning en ondersteuningsvormen bieden aan veel 
verschillende doel- en leeftijdsgroepen.  
 
Jeugdzorg 
Goede ondersteuning bieden aan kinderen en hun verzorgers wanneer er vragen, twijfels en 
onduidelijkheden zijn over hun ontwikkeling is belangrijk. Hoe vroeger een vertraging wordt 
opgemerkt, hoe beter we deze kunnen remediëren of passende begeleiding bieden 
waardoor een levensloop niet verstoord hoeft te worden. Wij kiezen er nadrukkelijk voor om 
kinderen en jeugdigen zo veel als mogelijk te begeleiden met en binnen hun kring aan 
vertrouwden. Expertise is binnengehaald om onderzoek, behandeling aan jeugdigen te 
kunnen bieden. Via het label ebc360 bieden we kindtherapie, psychomotore therapie, 



24 

 

intensieve gezinsbehandeling en begeleiding aan.  
 
Begeleiding binnen het gezinssysteem heeft onze prioriteit en voorkeur. We helpen 
verzorgers met het delen van zorg, het bieden van respijtzorg door het bieden van diverse 
opvangmogelijkheden, zoals naschoolse, dag- en logeeropvang en tijdelijke opvang in 
meeleefgezinnen. Moeder en kindzorg is eveneens in ontwikkeling. Zorg aan huis via VPT 
en MPT zorgt er ook voor dat kinderen zo lang als mogelijk in de huiselijke kring verzorging 
en begeleiding kunnen ontvangen. Want kinderen horen zo veel als mogelijk in een 
gezinssituatie op te groeien en daar de liefde en warmte te krijgen die eenieder verdient te 
krijgen.  
 
Goed en passend onderwijs is ook zo een belangrijke behoefte en onmisbaar voor een 
goede ontwikkeling. Via IetsAnders DOEN  ondersteunen we kinderen die anders buiten het 
systeem zouden vallen en bieden hen scholing en ontwikkeling aan. Doel is hen te 
begeleiden naar een passende vervolgopleiding of leer-werktrajecten waar zij zich verder 
kunnen ontwikkelen.  
 
Positionering van de labels en serviceorganisatie 
Wij zijn niet de enige zorgorganisatie die zich op deze nieuwe markt richt. Het is dan ook 
nodig om de labels concurrerend en attractief in de regio te positioneren. Daarbij is het nodig 
om in contact te blijven met onze doelgroepen, op allerlei manieren. Ook de “modernere” 
communicatiewijzen horen daarbij. We moderniseren onze digitale communicatiekanalen en 
leggen ons er op toe vindbaar te zijn in de digitale jungle. Daarnaast blijft het nodig om aan 
het imago van de labels en de organisatie als geheel te werken. We willen bekend staan als 
een gastvrije, meedenkende en betrokken organisatie die mensen in kwetsbare posities 
ondersteunt en begeleidt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, eigen regievoering en 
participatievorm. Daar zetten we ons op allerlei manieren voor in.  
 
Intensivering samenwerking met Wilgaerden 
Mogelijkheden voor verdere en verdergaande samenwerking met Wilgaerden zijn in het 
verslagjaar onderzocht. Dit wordt ook in het komend jaar voortgezet. Beide organisaties zien 
nut en mogelijkheden tot kostenbesparing door de bestuursbureaus en facilitaire 
ondersteuning samen te voegen. Door de Raad van Toezicht is goedkeuring verleend aan 
het maken van een (raam)samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt de samenwerking 
beschreven op medisch gebied, P&O, I&A, Palito/facilitair. Op het gebied van P&O, I&A en 
delen van medische kennis en expertise wordt inmiddels op onderdelen al samengewerkt. 
Er wordt een tijdpad beschreven en een voortgangsevaluatie gemaakt. In de loop van 2018 
wordt bepaald of een vorm van fusie noodzakelijk is om de samenwerking financieel robuust 
te maken. Vanaf februari 2017 wordt het management van P&O van LeekerweideGroep en 
Wilgaerden gedeeld en vanaf 2018 wordt het management van I&A van gedeeld. Ook zullen 
vacatures gezamenlijk vervuld worden bij beide bedrijfsonderdelen. Doel is: verbetering 
kwaliteit van zorg en diensten en efficiency van de ondersteuning en dienstverlening, zodat 
huidige en nieuwe cliënten uiteindelijk een betere dienstverlening zullen ervaren. Verder 
maken we hierdoor betere netwerken van zorg en dienstverlening voor hulpvragers.  
 
Clientadvies en zorgmatching 
De gemeenten weten de consulenten Zorg & Welzijn van LeekerweideGroep steeds vaker te 
vinden. De consulenten denken altijd mee om (onafhankelijk) te kijken naar de 
mogelijkheden en advies te geven. De aanbestedingen zijn afgerond voor 2018 en met 
iedere gemeente waar we cliënten zorg verlenen is een contract gesloten.  
Nieuwe kansen worden opgepakt richting het speciaal onderwijs, Integraal Kind en Expertise 
Centrum en naschoolse opvang.  
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Onderzoek naar gebruik technologie en domotica 
We blijven alert op nieuwe inzichten en ook nieuwe toepassingen van techniek waar deze 
het leven van onze klanten makkelijker maken. De kwaliteit van zorg kan verbeteren door 
slimme inzet van hulpmiddelen. Domotica, en nieuwe eHealth-technologie kunnen zulke 
hulpmiddelen zijn. De komende tijd gaan we onderzoeken welke middelen cliënten en de 
organisatie van dienst kunnen zijn. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van Beeldzorg, 
ondersteunen we technologisch het Nieuwe Werken, zijn er sensoren aangebracht om 
geautoriseerd toegang te verlenen aan gebruikers van ruimten en gebouwen, slaaphorloges 
worden gebruikt om de kwaliteit van rust te meten waardoor er actie ondernomen kan 
worden om cliënten beter hierin te ondersteunen of medicatie aan te passen. 
Persoonsbeveiliging wordt uitgebreid van de woningen naar het gehele terrein, waarbij het 
gebruiksgemak en synergie met andere applicaties is vergroot door deze functie in een 
smartphone te integreren.  
 
Medezeggenschap 
Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het doelmatig invullen van wensen en behoeften van 
onze klanten. Klanten behoren daarom inspraak en medezeggenschap te hebben in het 
beleid van onze organisatie. Als LeekerweideGroep bedienen we nu ook klanten buiten de 
gehandicaptenzorg. Hoe gaan we deze klanten betrekken bij onze organisatie? Hun inbreng 
vinden we ook waardevol. Hiervoor zullen we nieuwe vormen en kaders moeten bedenken.  
 
Kennis en kunde 
Kennis en kunde is de weg naar betere dienstverlening. Net als goede omgangs- en 
communicatievaardigheden. Medewerkers zijn goed toegerust om hun werk te doen. Wij 
investeren in scholing en het vergroten van competenties. Gentle Teaching is verplicht voor 
alle teams. Net als competentiegericht werken voor de teams die met licht verstandelijk 
beperkte cliënten werken. We delen kennis met elkaar door symposia. We maken het leren 
makkelijker door nieuwe methodes zoals E-learning. In samenwerking met ROC’s hebben 
we de leergang Verpleegkundig begeleider ontwikkeld. Dit is een combinatie van de 
opleiding Verpleegkundige niveau 4 en Mederwerker Maatschappelijke Zorg, eveneens 
niveau 4. Wanneer de student de opleiding met goed gevolg afsluit ontvangt hij twee 
diploma’s en is hij optimaal voorbereid op de vragen en behoeften die hij in het werk in de 
gehandicaptenzorg tegenkomt. LeekerweideGroep leidt jaarlijks ± 75 BBL-leerlingen op en 
heeft per jaar ± 150 Bol-stagiaires. 
 
Zelforganiserende teams 
Een zelforganiserend team organiseert zijn werkzaamheden zelfstandig. Het team verdeelt 
en bakent taken en verantwoordelijkheden in onderling overleg af. De leidinggevende staat 
meer op afstand en heeft een coachende rol. De missie is dat in 2018 alle teams geheel of 
gedeeltelijk zelforganiserend werken.  
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Hun inzet draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. 
In de toekomst zal deze vorm van informele zorg alleen maar in belangrijkheid toenemen. 
Een goed sociaal netwerk zorgt voor waardevolle contacten en vriendschappen, mensen om 
belangrijke momenten mee te delen en een vangnet om op terug te vallen wanneer het even 
wat minder gaat. Mensen met een goed sociaal netwerk zijn vaak gelukkiger, staan sterker, 
kunnen beter tegenslagen tegemoet treden en kunnen dankzij dat netwerk langer 
zelfstandig wonen en onafhankelijk blijven. Daarom is een sterk netwerk voor iedereen 
belangrijk. Eind 2017 waren meer dan 600 vrijwilligers bij ons ingeschreven. Onze ambitie is 
dat er in 2018 ruim 700 vrijwilligers actief zijn bij onze organisatie.  
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Onderzoek en ontwikkeling 
Onze organisatie heeft geen specifieke onderzoeks- of ontwikkelingsdoelstelling aangaande 
de zorg voor kwetsbare mensen. Ondanks het grote aantal gekwalificeerde mensen en een 
grote bereidheid tot pionieren en innovatief denken en handelen die in de cultuur van 
LeekerweideGroep ingebakken is. We zijn wel bezig te onderzoeken of we ons 
expertise/behandelcentrum in die zin een kennis- en onderzoekscentrum kan worden. Maar 
dat is echt nog toekomstmuziek. Primaire doelstelling is voorlopig beter en sneller 
diagnostiek, behandeling en ondersteuning of waar nodig verdere gerichte verwijzing te 
kunnen bieden aan mensen met een onderzoeks-, behandel- of ondersteuningsvraag. Een 
extra voordeel is dat binnen het expertise/behandelcentrum bestaande hoogwaardige 
expertise en nieuwe inzichten op het gebied van behandeling en diagnostiek worden 
samengebracht wat zou kunnen leiden tot specifieke onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten. 
Maar dat is, zoals gezegd voorlopig althans, niet de doelstelling van dit centrum. 
 
Tot slot 
Komend jaar zijn geen substantiële investeringen gepland en daarom zal externe 
financiering niet nodig zijn. De personeelsformatie zal zich licht positief ontwikkelen, gelijk 
aan de geringe groei die LeekerweideGroep zal doormaken. 
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LeekerweideGroep

7.1 JAARREKENING

7.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 41.205.866 42.313.316

Financiële vaste activa 2 13.850 3.324

Totaal vaste activa 41.219.716 42.316.640

Vlottende activa

Voorraden 3 2.456 4.323

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 448.679 23.118

Debiteuren en overige vorderingen 5 2.212.923 1.709.548

Liquide middelen 6 10.837.867 10.091.718

Totaal vlottende activa 13.501.925 11.828.707

Totaal activa 54.721.641 54.145.347

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen 7

Kapitaal 223.103 223.103

Bestemmingsreserve 990.000 990.000

Bestemmingsfonds 16.120.430 14.296.380

Totaal eigen vermogen 17.333.533 15.509.483

Voorzieningen 8 691.132 1.410.203

Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) 9 27.382.744 29.167.638

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 0

Overige kortlopende schulden 10 9.314.232 8.058.023

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.314.232 8.058.023

Totaal passiva 54.721.641 54.145.347
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7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning 12 51.381.129 49.845.810

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 643.556 592.954

Overige bedrijfsopbrengsten 14 686.879 1.124.002

Som der bedrijfsopbrengsten 52.711.564 51.562.766

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 34.824.408 33.970.561

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16 3.062.836 3.132.481

Overige bedrijfskosten 17 11.940.359 11.119.048

Som der bedrijfslasten 49.827.603 48.222.090

BEDRIJFSRESULTAAT 2.883.961 3.340.676

Financiële baten en lasten 18 -1.070.437 -1.098.359

Resultaat deelnemingen 19 10.526 -7.053

RESULTAAT BOEKJAAR 1.824.050 2.235.264

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten 1.824.050 1.625.264

Bestemmingsreserve ontwikkeling Vijnhoeve 0 610.000
1.824.050 2.235.264
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7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.883.961 3.340.676

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 16 3.062.836 3.132.481

- gerealiseerde boekwinst 0 0

- mutaties voorzieningen 8 -719.071 846.527

2.343.765 3.979.008

Veranderingen in vlottende middelen:

- afname voorraden 3 1.867 -1.302

- toename vorderingen 5 -503.375 -533.579

- toename vordering uit hoofde van

   financieringstekort 4 -425.561 -45.926

- afname kortlopende schulden (excl. schulden 

   aan banken) 10 1.044.948 -1.066.115

117.879 -1.646.922

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.345.605 5.672.762

Ontvangen interest 18 1.041 18.482

Betaalde interest 18 -1.018.485 -1.097.747

-1.017.444 -1.079.265

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.328.161 4.593.497

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 1.797.976 1.234.840

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 2 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.797.976 -1.234.840

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 9 0 3.500.000

Aflossing langlopende schulden 9 -1.784.036 -1.758.317

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.784.036 1.741.683

Mutatie geldmiddelen 746.149 5.100.340

Stand geldmiddelen per 1 januari 10.091.718 4.991.378

Stand geldmiddelen per 31 december 10.837.867 10.091.718

Mutatie geldlmiddelen 746.149 5.100.340

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Zorginstelling LeekerweideGroep is statutair (en feitelijk) gevestigd te Wognum, op het adres Verlengde Kerkweg 1.

KvK-nummer 41231194.

De belangrijkste activiteiten zijn de organisatie en realisatie van zorg en dienstverlening aan individuele mensen

met een beperking en aan hun sociale netwerk.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Grondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft

de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van

deze jaarrekening gehanteerd.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

De stichting heeft de volgende verbonden partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken:

- Palito BV

- Stichting Pensioen en Voozieningenfonds

- Stichting Vrienden van Leekerweide

Toepassing van artikel 407 lid 1 Boek 2 BW

Toepassing artikel 7 lid 6 WTZi

Vergelijkende cijfers

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het bestuur het meest kritisch voor het weergeven van de 

financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen: waardering van voorzieningen.

De financiële gegevens van Stichting Pensioen en Voorzieningenfonds en Stichting Vrienden van Leekerweide worden, door 

toepassing van artikel 7 lid 6 van de WTZi, niet meegenomen in de consolidatie op grond van het feit dat de middelen 

worden verkregen uit niet-zorggebonden gelden.

De cijfers voor 2016 zijn waar nodig geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. Dit geldt met name 

voor kosten van Palito BV die verschoven zijn van Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten naar Personeel niet in 

loondienst.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van 

Stichting LeekerweideGroep zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 

1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De financiële gegevens van Palito BV worden, door toepassing van artikel 407 lid 1 BW2 titel 9, niet meegenomen in de 

consolidatie op grond van te verwaarlozen betekenis.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW en de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De 

grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 

de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs, tenzij anders bepaald in de verdere grondslagen.
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7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Financiële instrumenten

Vorderingen

Investeringen in eigenvermogensinstrumenten zonder beursnotering

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Bijzondere waardeverminderingen

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).

Stelselwijziging

Met ingang van 2017 wordt voor de kosten van groot onderhoud uitgegaan van de componentenbenadering. De reden is dat 

de kosten van groot onderhoud over de jaren een regelmatig verloop hebben. Dit betekent dat de gevormde voorziening 

groot onderhoud is opgeheven. Door deze stelselwijziging zijn vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2016 aangepast. 

Bovendien is het saldo van de voorziening groot onderhoud verwerkt in het vermogen per 1 januari 2016. Het eigen 

vermogen is hierdoor toegenomen met € 487.886. Het resultaat over 2016 is hierdoor aangepast met een bedrag van € 

549.721.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 

stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 

opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de 

verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 

verplichting.

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 jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de stichting.

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de resultatenrekening of 

(2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 

aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht 

onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname 

van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen 

van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 

leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te 

betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: Overige vorderingen, 

langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen.

De stichting heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct 

toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Een voorziening wordt getroffen op de 

vorderingen op basis van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt op individuele basis beoordeeld.

Beleggingen in aandelen zonder beursnotering worden na eerste opname tegen kostprijs of lagere marktwaarde 

gewaardeerd. Dividenden worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord op het moment dat deze betaalbaar zijn 

gesteld.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 

kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De 

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 

schulden.
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Bijzondere waardeverminderingen (vervolg)

Saldering van financiële instrumenten

Materiële vaste activa

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet 

nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betalingen door een debiteur, herstructurering van een aan de 

stichting toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een 

debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. 

Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere 

waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere 

waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan 

bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met betrekking tot de 

waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en 

de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als het bestuur van de stichting van oordeel is dat de 

huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger 

dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel 

actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige 

kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Verliezen worden opgenomen in de resultatenrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige 

actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen  en 

bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de  verkrijgings- of vervaardigingsprijs en 

overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van 

de activa die door de stichting in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- 

en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de 

vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan worden 

toegerekend aan de vervaardiging van de activa. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

gebruiksduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten, alsmede vooruitbetalingen op materiële vaste activa, wordt 

niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt 

beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 3,33%.

• Machines en installaties : 5%.

• Vervoersmiddelen : 20%.

• Automatisering : 20%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5% - 10%.

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de stichting beschikt over een deugdelijk juridisch 

instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de stichting het stellige 

voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt 

het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
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Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde

Deelnemingen met invloed van betekenis

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde Indien waardering tegen 

nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de 

deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting gehanteerd.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens op de 

vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van 

het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatsbepaling). Een verlies dat 

voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig 

verwerkt. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de stichting en haar deelnemingen en 

tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen 

worden beschouwd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook 

langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de netto-

investering. Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk 

is. Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet 

verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Wanneer de stichting echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden 

van een deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling 

van haar schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de stichting ten behoeve 

van de deelneming.

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten

Voorraden betreffen voedingsmiddelen en kantoorbenodigdheden en zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere 

opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs, vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun 

huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van 

het bedrag dat de voorraden maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten. Indien noodzakelijk is een 

voorziening voor incourante voorraden in mindering gebracht.

Voedingsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs op basis van de ‘first-in, first-out’ (FIFO)-methode of lagere 

opbrengstwaarde.

Kantoorbenodigdheden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en eventueel 

bijkomende kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een materieel vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 

actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 

waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct 

als een last verwerkt in de resultatenrekening.

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.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de stichting in de 

resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de stichting en 

haar deelnemingen zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Algemeen

Voorziening jubileumuitgaven

Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)

Voorziening langdurig zieken

Schulden

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor 

belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het 

schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves betreffen middelen die zijn verkregen met een door het bestuur aangegeven specifieke bestemming. 

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve 

komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. Op 

de bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het bestuur.

Bestemmingsfondsen

Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is vastgesteld, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen 

vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Dit betreft een voorziening voor loondoorbetaling aan personeelsleden die per balansdatum arbeidsongeschikt zijn. 

De grondslagen voor de waardering van langlopende en kortlopende schulden zijn beschreven onder het hoofd Financiële 

instrumenten.

Dit betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk 

budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de 

in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante 

waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De rentemutatie op deze voorziening wordt verantwoord als 

dotatie aan de voorziening. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde 

disconteringsvoet bedraagt 2%.

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 nominale 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
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Algemeen

Diensten

Personeelsbeloningen

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 

vennootschap.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking 

genomen. 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. 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).

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.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen 

vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar 

rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te 

verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; 

c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. 

gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan 

opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk 

budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten 

samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen 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 fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel 

toegepast.
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Nederlandse pensioenrgelingen

Leasing

Financiële lease

Operationele lease

De stichting 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.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de 

pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn 

voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het 

fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies

Stichting LeekerweideGroep 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 LeekerweideGroep. De 

verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg 

en Welzijn. Pensioen betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 

werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Sinds 2015 

gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. 

De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal 

de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In april 2018 bedroeg de dekkingsgraad 101,2%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 124%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en 

voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. LeekerweideGroep 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. LeekerweideGroep heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die 

worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de 

leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de 

leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht, tenzij een andere 

toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Als LeekerweideGroep optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende 

verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien 

deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waarden worden bepaald op het tijdstip van 

het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete 

rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe 

kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het leaseobject. 

De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. Als 

geen redelijke zekerheid bestaat dat LeekerweideGroep eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de 

leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object. 

De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten 

worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke 

rentevoet over de resterende netto verplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen 

worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan.
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Overheidssubsidies

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten

Bepaling reële waarde

7.1.4.4 Kasstroomoverzicht

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn 

gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De 

vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva opgenomen. Subsidies met 

betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als 

onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de resultatenrekening.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als 

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan 

worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk 

zijn.

De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te 

maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd 

vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Agio, disagio en aflossingspremies  worden verantwoord als rentelast in de periode waartoe zij behoren. De toerekening van 

deze rentelast en de rentevergoeding over de lening is de effectieve rente die in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 30.592.605 31.969.360

Machines en installaties 4.365.699 4.758.656

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 6.002.557 5.344.876

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 245.005 240.424

Totaal materiële vaste activa 41.205.866 42.313.316

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 42.313.316 43.983.957

Bij: investeringen 1.955.386 1.461.840

Bij: herwaarderingen 0 0

Bij: terugname geheel afgeschreven activa - afschrijvingen 946.278 741.193

Af: afschrijvingen 3.062.836 3.132.481

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 946.278 741.193

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 41.205.866 42.313.316

Toelichting:

leasebetaling contante waarde

< 1 jaar  €          47.503  €          32.833 

1 <> 5 jaar  €        197.244  €          87.465 

> 5 jaar  €        445.952  €          67.741 

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Deelnemingen 13.850 3.324

Totaal financiële vaste activa 13.850 3.324

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017

€

Boekwaarde per 1 januari 3.324

Bij: resultaat 10.526

Boekwaarde per 31 december 13.850

Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 7.1.6. 

De investeringen in het boekjaar betreffen in belangrijke mate investeringen in jaarlijkse instandhouding, vervanging van inventaris en 

automatisering. 

In 2016 is een huurcontract aangegaan voor de Oude Veiling dat vanwege de looptijd als financiële lease kan worden gekwalificeerd. De 

boekwaarde van dit pand is verwerkt onder de categorie Bedrijfsgebouwen en bedraagt € 200.516.

De minimale leasebetalingen en contante waarde daarvan bedragen:

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 33.508.000 als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen, waarvan 

€ 30.305.000 als garantie voor geldleningen die geborgd zijn door het Waarborgfonds voor de zorg (Wfz). LeekerweideGroep heeft zich 

verbonden om niet zonder voorafgaande toestemming van het Wfz onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te 

vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. 
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ACTIVA

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaal-

belang

Eigen 

vermogen Resultaat 2017

€ € €

Palito BV te Wognum 9.100 51% 27.158 5.640

Toelichting:

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Hulpmiddelen 2.456 4.323

Totaal voorraden 2.456 4.323

Toelichting:

Op de voorraden is geen voorziening gevormd.

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2014 2015 2016 2017 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 23.118 0 23.118

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 448.679 448.679

Correcties voorgaande jaren 0 0 247.324 0 247.324

Betalingen/ontvangsten 0 0 -270.442 0 -270.442

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -23.118 448.679 425.561

Saldo per 31 december 0 0 0 448.679 448.679

Stadium van vaststelling: c c c a

a= interne berekening c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 448.679 46.236

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

448.679 46.236

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2017 2016

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 47.419.405 46.406.435

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 46.970.726 46.383.317

Totaal financieringsverschil 448.679 23.118

Toelichting:

De overproductie 2016 ad € 247.324 is in 2017 alsnog vergoed en opgenomen in het resultaat.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Over 2017 is een overproductie gerealiseerd van € 397.217 die niet in de opbrengsten is verwerkt.

serviceverlening

Kernactiviteit

Dit betreft het 51% aandeel van Palito BV. Mede-aandeelhouder in Palito BV is ISS Cure & Care (49% aandeel). ISS Cure & Care is 

actief in de facilitaire dienstverlening. Het bestuur van Palito BV is in handen van Stichting LeekerweideGroep. De Raad van 

commissarissen wordt gevormd door 2 leden die LeekerweideGroep vertegenwoordigen en 1 lid dat ISS Cure & Care vertegenwoordigt.
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ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 206.413 567.492

Voorziening dubieuze debiteuren -12.509 -13.327

Vordering op verbonden partijen 121.090 13.202

Vordering op deelnemingen 236.367 7.842

Overige vorderingen 1.478.312 1.098.129

Vooruitbetaalde bedragen 183.250 36.210

Totaal overige vorderingen 2.212.923 1.709.548

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 10.815.073 10.059.671

Kassen 22.794 31.636

Kruisposten 0 411

Totaal liquide middelen 10.837.867 10.091.718

Toelichting:

toelichting bij de langlopende leningen.

Bij de Rabobank is een rekeningcourantkrediet beschikbaar van € 1.000.000. De gestelde zekerheden zijn opgenomen in de 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Op de overige vorderingen is geen voorziening gevormd.

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

Op de vorderingen is een pandrecht gevestigd als zekerheid voor de langlopende schuld (zie: Toelichting langlopende schulden). 
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 223.103 223.103

Bestemmingsreseve 990.000 990.000

Bestemmingsfonds 16.120.430 14.296.380

Totaal eigen vermogen 17.333.533 15.509.483

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Kapitaal 223.103 0 0 223.103
223.103 0 0 223.103

Bestemmingsreserve

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: € bestemming mutaties €

€ € € €

Reserve ontwikkeling Vijnhoeve 990.000 0 0 990.000
Totaal bestemmingsreserve 990.000 0 0 990.000

Toelichting:

Bestemmingsfonds

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten 14.296.380 1.824.050 0 16.120.430
Totaal bestemmingsfonds 14.296.380 1.824.050 0 16.120.430

Toelichting:

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

Voorziening jubileumuitgaven 229.899 82.862 27.775 0 284.986

Voorziening PBL 64.827 0 8.118 0 56.709

Voorziening langdurig zieken 487.664 297.197 360.762 74.662 349.437

Voorziening ORT tijdens vakantie 627.813 539.906 87.907 0

Totaal voorzieningen 1.410.203 380.059 936.561 162.569 691.132

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2017

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 307.141

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 383.991

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 211.352

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze reserves aan een 

bepaald doel te besteden. Het bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten is gevormd voor resultaten die uit zorgactiviteiten zijn 

behaald en waarvan de onttrekking ten behoeve van zorgverlening onder wettelijke taken dient te worden aangewend.

Voor de ontwikkeling van de Vijnhoeve is in 2012 een bestemmingsreserve gevormd, gelijk aan de waarde van dit pand. Het bestuur van 

de stichting heeft beperkte bestedingsmogelijkheden bepaald voor de bestemmingsreserve.
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PASSIVA

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 27.158.196 28.941.461

Schulden aan leasemaatschappijen 224.548 226.177

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 27.382.744 29.167.638

Schulden aan banken 2017 2016

Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Stand per 1 januari 30.724.726 28.982.991

Bij: nieuwe leningen 0 3.500.000

Af: aflossingen 1.783.265 1.758.265

Stand per 31 december  28.941.461 30.724.726

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.783.265 1.783.265

Stand langlopende schulden per 31 december 27.158.196 28.941.461

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

2017 2016

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.783.265 1.783.265

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 27.158.196 28.941.461

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 20.741.667 22.166.667

Schulden aan leasemaatschappijen 2017 2016

Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Stand per 1 januari 226.948 0

Bij: nieuwe leningen 0 227.000

Af: aflossingen 771 52

Stand per 31 december  226.177 226.948

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.629 771

Stand langlopende schulden per 31 december 224.548 226.177

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

2017 2016

€ €

Kortlopend deel van de leaseverplichting (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.629 771

Langlopend deel van de leaseverplichting (> 1 jr.) (balanspost) 224.548 226.177

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 205.143 212.468
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9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) - vervolg

Toelichting:

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Alle geldleningen zijn vastrentend. De gewogen gemiddelde rente bedraagt 3,37%.

- verpanding van vorderingen op derden;

- solvabiliteitsratio van 15%;

- cross-default;

- no change of structure clausule;

- material adverse change clausule;

- negative and positive pledge clausule;

- pari passu clausule;

- no change of ownership clausule.

- hypotheek gezamenlijk met het Wfz voor een bedrag van € 33.508.000;

- het recht om aanvullende aflossing te vragen indien het werkkapitaal een bedrag van twee maanden omzet overstijgt.

10. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 732.968 624.694

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.784.894 1.784.036

Belastingen en sociale premies 1.691.782 1.509.371

Schulden terzake pensioenen 168.970 507.963

Nog te betalen salarissen 403.060 268.050

Vakantiegeld 940.492 918.037

Vakantiedagen (incl. PBL) 2.672.875 1.995.796

Schulden aan groepsmaatschappijen (Palito BV) 0 0

Schulden aan verbonden partijen 50.195 76.118

Nog te betalen kosten:

- nog te betalen kosten 683.266 133.145

- nog te betalen interest 183.905 236.788

Vooruitontvangen opbrengsten: 1.825 4.025

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.314.232 8.058.023

11. Financiële instrumenten

Kredietrisico

Door de Rabobank zijn, in het kader van de in 2016 verstrekte geldlening, de volgende voorwaarden gesteld:

- nakoming van de negative pledge en de pari passu;

- voldoen aan een solvabiliteitsratio van minimaal 19% per ultimo 2016 en minimaal 20% per ultimo 2017 en verder;

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan 

markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven 

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of 

fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële 

instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren is gespreid over 669 debiteuren. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt 

€ 39.718 De overige vorderingen bestaan voor een bedrag van € 398.267 uit vorderingen op gemeenten in het kader van de Wmo en 

Jeugdwet en voor een bedrag van € 537.697 uit een ontvangen erfenis.
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11. Financiële instrumenten - vervolg

Renterisico en kasstroomrisico

< 1 jaar > 1 jaar < 3 jaar > 3 jaar < 5 jaar > 5 jaar < 10 > 10 jaar

- opgenomen vastrentende leningen  €                  -    €                  -    €     1.400.000  €     3.375.000  €     4.325.000 

Liquiditeitsrisico

< 1 jaar > 1 jaar < 3 jaar > 3 jaar < 5 jaar > 5 jaar < 10 

- leningen  €     1.783.265  €     1.783.265  €     3.208.263  €     6.566.668 

- leaseverplichtingen  €          47.503  €          48.215  €          98.611  €        259.765 

- huurverplichtingen  €     1.199.656  €     1.156.391  €     1.536.577  €     1.538.736 

- handels- en overige verplichtingen  €     7.530.967 

Totaal  €   10.561.391 

- vorderingen  €     2.212.923 

- liquide middelen  €   10.837.867 

Totaal  €   13.050.790 

Saldo per 31-12-2017  €     2.489.399 

Reële waarde

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Door de belastingdienst wordt de fiscale eenheid met Palito BV betwist. Op dit moment is niet duidelijk wat de financiële consequenties 

daarvan kunnen zijn.

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operational lease (inclusief huur). De operational 

leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de resultatenrekening verwerkt. De resterende looptijd kan als volgt worden 

gespecificeerd: niet langer dan 1 jaar € 47.503, van 1 tot en met 5 jaar € 197.244 en langer dan 5 jaar € 445.952.

Verder is een leasecontract gesloten met Ricoh voor operational lease van copiers. Dit contract expireert op

31-10-2018. De huurprijs per jaar bedraagt € 70.422.

Het WFZ (waarborgfonds voor de zorgsector) heeft een borgstelling verleend voor de gehele leningsportefeuille. In verband hiermee 

bestaat er een verplichting tot het betalen van een obligo, indien de financiële positie van het WFZ daar aanleiding toe geeft. Dit obligo 

bedraagt maximaal 3% van de restschuld van de geborgde leningen. Ultimo 2017 bedraagt het obligo € 784.994.

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de langlopende leningen bedraagt circa € 33,2 miljoen.

Het renterisico kan worden weergegeven door volgende rentetypische vervalkalender:

De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande financieringen. De 

instelling loopt risico ten aanzien van de reële waarde van vast rentende leningen. Er zijn geen leningen met variabele rente.

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet er op toe dat steeds 

voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële 

ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft.

Per 31 december 2017 bedragen de contractuele betalingsverplichtingen:

LeekerweideGroep maakt deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instellingen Palito BV en is uit dien hoofde 

hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. 

LeekerweideGroep is huurcontracten aangegaan voor een bedrag van € 1.274.290 per jaar. De resterende looptijd kan als volgt worden 

gespecificeerd: niet langer dan 1 jaar € 1.199.656, tussen 1 en 5 jaar € 2.692.968 en langer dan 5 jaar € 1.538.736.

Het beleid van de instelling is om haar financieringen voor langlopende activa aan te trekken met vastrentende leningen.
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Gebouwen Totaal

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare

terreinen Installaties voorzieningen vaste activa materiële active

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 40.848.757 7.859.133 12.211.459 240.424 0 61.159.773

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 8.879.397 3.100.477 6.866.583 0 0 18.846.457

  

Boekwaarde per 1 januari 2017 31.969.360 4.758.656 5.344.876 240.424 0 42.313.316

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 1.950.805 4.581 0 1.955.386

- in gebruik genomen activa 0 0 0 0 0 0

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.376.755 392.957 1.293.124 0 0 3.062.836

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 946.278 0 0 946.278

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 946.278 0 0 946.278

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.376.755 -392.957 657.681 4.581 0 -1.107.450

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 40.848.757 7.859.133 13.215.986 245.005 0 62.168.881

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 10.256.152 3.493.434 7.213.429 0 0 20.963.015

Boekwaarde per 31 december 2017 30.592.605 4.365.699 6.002.557 245.005 0 41.205.866

Afschrijvingspercentage 3,3% 5,0% 10,0% 0,0%
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BIJLAGE

7.1.7 Overzicht langlopende schulden

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG (40100197) 19-dec-79 13.613.406 40 onderhands 3,87% 1.433.059 0 358.265 1.074.794 0 3 lineair 358.265 Wfz

BNG (40101319) 31-jan-06 5.000.000 50 onderhands 3,66% 3.925.000 0 100.000 3.825.000 3.325.000 38 lineair 100.000 Wfz

BNG (40101320) 31-jan-06 5.000.000 50 onderhands 3,67% 3.925.000 0 100.000 3.825.000 3.325.000 39 lineair 100.000 Wfz

ING 31-jan-06 5.000.000 20 onderhands 3,47% 2.291.667 0 250.000 2.041.667 791.667 8 lineair 250.000 Wfz

BNG (40107509) 1-jun-12 4.625.000 37 onderhands 0,51% 4.125.000 0 125.000 4.000.000 3.375.000 32 lineair 125.000 Wfz

BNG (401056260) 26-jul-10 15.000.000 30 onderhands 3,89% 11.875.000 0 500.000 11.375.000 8.875.000 23 lineair 500.000 Wfz

Rabobank 1-mrt-16 3.500.000 10 onderhands 2,35% 3.150.000 0 350.000 2.800.000 1.050.000 8 lineair 350.000 Hypotheek

    30.724.726 0 1.783.265 28.941.461 20.741.667   1.783.265  

               

Gebr. Metz 14-apr-16 227.000 15 onderhands 20,28% 226.948 0 771 226.177 205.143 13 annuïtair 1.629  

Totaal lease 226.948 0 771 226.177 205.143 1.629

Totaal 30.951.674 0 1.784.036 29.167.638 20.946.810 1.784.894

Totaal leningen
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BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 288.584 254.198

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg (exclusief subsidies) 47.419.405 46.406.435

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg oude jaren 247.324 274.824

Opbrengst Jeugdwet 1.508.646 1.033.820

Opbrengst Wmo 1.071.637 1.036.641

Overige zorgprestaties 845.533 839.892

Totaal opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 51.381.129 49.845.810

Toelichting:

In het wettelijk budget is een overproductie gerealiseerd van € 397.217 dat voor eigen rekening is genomen. Over 2016 is 

achteraf de overproductie alsnog gehonoreerd. Deze opbrengst van € 247.324 is in 2017 verwerkt.

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz-zorg 43.401 30.409

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 54.529

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (stageplaatsen) 197.756 267.861

Overige rijkssubsidies 347.870 294.684

Totaal subsidies 643.556 592.954

Toelichting:

De subsidies betreft Subsidie stageplaatsen en Subsidie praktijkleren t/m schooljaar 2016-2017.

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten 686.879 1.124.002

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 686.879 1.124.002

Toelichting:

Leekerweide biedt aan ongeveer 85 BBL leerlingen en bijna 200 stagiaires een mogelijk om het vak van verpleegkundige, verzorgende, 

medewerkers maatschappelijke zorg of sociaal pedagogische hulpverlener in de praktijk te leren. De subsidies zijn een bijdrage in de 

kosten van die begeleiding van BBL-leerlingen en BOL-stagiaires, voor BBL-leerlingen vanuit de Sectorplannen en voor BOL-stagiaires 

vanuit het Stagefonds. Per jaareinde bestaan geen verplichtingen die uit deze subsidies voortvloeien.

In 2016 is een erfenis ontvangen van € 610.000. 

50



LeekerweideGroep

7.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 25.772.558 25.324.801

Sociale lasten 4.154.724 4.041.233

Pensioenpremies 2.070.313 2.013.641

Andere personeelskosten:

- opleidingskosten 391.235 393.805

- overige personeelskosten 1.137.704 971.627

Subtotaal 33.526.534 32.745.107

Personeel niet in loondienst 1.297.874 1.225.454

Totaal personeelskosten 34.824.408 33.970.561

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Algemeen personeel 46,7 46,7

Hotelmatig personeel 11,3 10,9

Verpleegkundig en verzorgend personeel (incl. leerlingen) 456,3 441,4

Personeel dag- en arbeidsbesteding 91,0 88,4

Paramedisch personeel en medische staf 35,1 28,4

Terrein en gebouwgebonden personeel 5,8 5,8

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 646,2 621,6

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0,0 0,0

Toelichting:

Gedurende 2017 is het gehele jaar binnen de beschikbare formatie gewerkt. 

16. Afschrijvingen op vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.062.836 3.132.481

Totaal afschrijvingen op vaste activa 3.062.836 3.132.481

Toelichting:

In 2017 nemen de afschrijvingskosten af wegens vrijval door volledig afgeschreven actief.

Ten opzichte van de jaarrekening 2016 zijn kosten van Personeel niet in loondienst verschoven van Voedingmiddelen en hotelmatige 

kosten.
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17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.896.497 2.947.781

Algemene kosten 2.259.826 2.147.261

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 3.508.121 3.128.547

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.342.515 1.085.962

- Energiekosten stroom 285.329 257.218

- Energiekosten gas 272.109 279.254

- Energie transport en overig 57.132 72.845

Subtotaal 1.957.085 1.695.279

Huur en leasing 1.318.830 1.200.180

Totaal overige bedrijfskosten 11.940.359 11.119.048

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 1.041 11.799

Subtotaal financiële baten 1.041 11.799

Bankkosten en rente rekening courant -22.832 -26.560

Rentelasten leaseverplichtingen -46.094 -34.530

Rentelasten langlopende geldleningen -1.002.552 -1.049.068

Subtotaal financiële lasten -1.071.478 -1.110.158

Totaal financiële baten en lasten -1.070.437 -1.098.359

19. Resultaat deelnemingen

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Waardemutatie Palito BV 10.526 -7.053

Totaal resultaat deelnemingen 10.526 -7.053
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20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

bedragen x € 1 Drs. P.P.L. Zegveld MBA

Functiegegevens Algemeen directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31-12

Deeltijdfactor in fte 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 199.811

Beloningen betaalbaar op termijn 11.147

Subtotaal 210.958

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0

Totaal bezoldiging 210.958

Reden waarom de overschrijding

al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31-12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 201.376

Beloningen betaalbaar op termijn 10.883

Totaal bezoldiging 2016 212.259

bedragen x € 1 mr J.C.A. Salman mr J.M. Blok drs K. de Vries

Functiegegevens voorzitter lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging 12.250 12.250 12.250

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0

Totaal bezoldiging 12.250 12.250 12.250

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 14.700 12.000 12.000

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016 14.700 12.000 12.000

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op LeekerweideGroep. Het 

voor LeekerweideGroep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 146.000, zijnde het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 9 

en klasse III.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

Voor de bezoldiging van de algemeen directeur/bestuurder is overgangsrecht van 

toepassing tot en met 2017. Daarna vindt binnen 5 jaar afbouw plaats tot het maximum 

van de per jaar vastgestelde klasse.

Is niet van toepassing.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

nvt nvt nvt
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20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

bedragen x € 1 S.G.I. de Clercq ing J.M. Sluis

Functiegegevens lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging 9.800 9.800

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 14.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging 9.800 9.800

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9.800 7.840

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016 9.800 7.840

Is niet van toepassing.

21. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 91.925 56.265

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 37.812 27.225

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 129.737 83.490

Toelichting:

In de bedragen van 2017 is een afrekening opgenomen van de kosten over 2016 van € 33.513.

22. Transacties met verbonden partijen

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 20.

nvt

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De kosten zijn toegerekend aan het boekjaar waarvoor de diensten zijn geleverd. 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging 

boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen 

die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden 

moeten worden.

nvt
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting LeekerweideGroep heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 15 mei 2018. 

De raad van toezicht van de Stichting LeekerweideGroep heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de 

vergadering van 15 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 7.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, die hier vermeld hadden

moeten worden.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Algemeen directeur/bestuurder

drs. P.P.L. Zegveld MBA

w.g.

Raad van Toezicht

mr J.C.A. Salman

voorzitter w.g.

mr J.M. Blok

secretaris w.g.

S.G.I. De Clercq

lid w.g.

drs K. de Vries

lid w.g.

E.J.M. Jonker

lid w.g.
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7.2  OVERIGE GEGEVENS

7.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

7.2.2 Nevenvestigingen

Stichting LeekerweideGroep heeft geen nevenvestigingen.

7.2.3 Controleverklaring van onafhankelijk accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 58.

Volgens artikel 9 lid 3 van de statuten stelt de Raad van Bestuur de jaarrekening vast en bepaalt daarmee de 

bestemming van het resultaat.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: de raad van toezicht en raad van bestuur van Stichting LeekerweideGroep 

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening per 31 december 2017 van Stichting LeekerweideGroep (hierna ‘de 
stichting’) te Wognum (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van de stichting per 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017, in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en Titel 9 Boek 2 
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 december 2017; 

2 de resultatenrekening over 2017; en 

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van de stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 2015/2014 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2017 hebben wij het bezoldigingsmaximum 
WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door de stichting als uitgangspunt gehanteerd 
voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit 
bezoldigingsmaximum 2015/2014. 

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere 
informatie, die bestaat uit: 

— het jaarverslag; 

— de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 



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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de RvW en Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de raad van 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 



samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

— het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de 
aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amstelveen, 16 mei 2018 

KPMG Accountants N.V. 

M.W.J. van de Luur RA 
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