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1| Voorwoord 
 
Een inleiding op de inleiding. 
Een bestuursverslag begint gewoontegetrouw met een terugblik op het afgelopen jaar. Er wordt een schets 
gegeven van de ontwikkelingen in de organisatie, er wordt trots vermeld welke ontwikkelingen succesvol in 
gang zijn gezet en er worden lessen geleerd uit onderdelen die minder bevredigend verliepen. Zo is ook dit 
verslag aanvankelijk opgezet. 
 
En toen was het februari 2020 en begonnen de berichten uit China binnen te komen over een nieuw virus 
dat in hoog tempo enorme gevolgen bleek te hebben op alle aspecten van het menselijk leven: sociaal, 
medisch, economisch. En voordat we het goed en wel wisten, werd ook ons land overspoeld door de 
effecten van dit virus: corona.  
 
In de ruim 40 jaar dat ik in de gezondheidszorg werkzaam ben, heb ik nog niet eerder een gebeurtenis 
meegemaakt zoals deze. Ze lijkt een volledige breuklijn te vormen met alles wat achter ons ligt en ons te 
dwingen tot een geheel nieuwe oriëntatie op de toekomst. Tegelijkertijd realiseer ik me dat we nog midden in 
de crisis zitten (april 2020) en dat we de effecten nog niet goed kunnen overzien. Dat de coronacrisis een 
blijvend effect op onze samenleving zal hebben, lijkt echter wel duidelijk.  
 
Deze combinatie van factoren, het gevoel op een breuklijn te zitten en het nog ondergedompeld zijn in de 
maalstroom die de crisis met zich meebrengt, maakt dat het lastig is om tot een evenwichtig bestuursverslag 
te komen die verbinding maakt tussen het jaar dat achter ons ligt en de nieuwe tijd: die verbinding is er op dit 
ogenblik onvoldoende. Dat zal tijd kosten. 
 
2019. 
In januari 2019 kregen we een terugkoppeling van de, in december 2018 uitgevoerde scan naar de mate 
waarop het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in onze organisatie is ingebed. Niet onverwacht was de 
conclusie dat de organisatie op vele terreinen in beweging is en dit is zeker een beweging in de goede 
richting, maar dat we wel wat hulp konden gebruiken om alle in gang gezette trajecten op een goede manier 
tot een afronding te laten komen. Gelukkig kregen we ook hulp: vanuit het landelijke project Waardigheid en 
Trots op locatie, hebben we sinds de zomer 2019 ondersteuning gekregen van twee coaches die ons zowel 
op beleidsmatig als op teamniveau actief ondersteunen. Dat beeld van “in beweging zijn” past wel goed bij 
het afgelopen jaar. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de vele ontwikkelingen waar we mee worden 
geconfronteerd en waar we een antwoord op zullen moeten geven: mensen worden ouder en blijven steeds 
langer thuis wonen. De zorgzwaarte in de thuiszorg neemt dus sterk toe. Het moment dat uiteindelijk wordt 
gekozen voor opname in een verpleeghuis is vrijwel altijd wanneer reeds een vergevorderd dementieel of 
lichamelijk ziektebeeld zich heeft ontwikkeld. De gemiddelde verblijfstijd, zowel in de aanleunwoningen, 
maar ook op de verpleegafdelingen, wordt dan ook steeds korter. Dit heeft onmiddellijk ook een effect op het 
bedrijfsresultaat: doordat het gemiddelde verblijf zo sterk afneemt, zijn er meer zgn. mutatiedagen (hier staat 
een lagere opbrengst tegenover), waardoor de inkomsten voor de stichting lager uitvallen.  
Belangrijkste is natuurlijk dat we ook kwalitatief goed ingespeeld zijn op deze ontwikkeling. Als gevolg 
hiervan hebben we in 2019 gelukkig, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, verschillende verpleegkundigen 
kunnen aantrekken, alsmede een eigen psycholoog. Ook de formatie van geestelijk verzorger is uitgebreid. 
Met deze uitbreiding van deskundigheden, willen we de zorgmedewerkers beter ondersteunen in de steeds 
complexere zorgvragen die op hen afkomen. Doordat ouderen langer thuisblijven, ontstaat er meer behoefte 
aan flexibele opnamecapaciteit. PCSOH speelt hier op in door, met name in de locatie Westerkim, haar ELV-
bedden uit te breiden. We beginnen met het leveren van laagcomplexe zorg, in 2020 zal dit worden 
uitgebreid naar ook het bieden van hoogcomplexe zorg. 
 
Zorgelijk is wel dat we aan het einde van het verslagjaar een groter negatief resultaat behaald bleken te 
hebben dan verwacht. Op basis van een analyse door een extern deskundige, kan ik wel concluderen dat 
we voldoende “in control” zijn, maar dat de gegenereerde managementinformatie op een aantal punten kan 
worden aangescherpt. Cruciaal zal hierin zijn dat operationeel leidinggevenden nadrukkelijk ook in de 
bedrijfsmatige sturing meer verantwoordelijkheid gaan nemen: dit ligt op dit ogenblik nog teveel op het bord 
van de controller.  
De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om deskundigen die ons ondersteunen in het bereiken van de 
doelgroepen waar wij naar op zoek zijn. Om die reden is in 2019 dan ook een recruiter aangetrokken die ons 
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ook helpt in het vinden van onze weg op moderne (social) media. We sluiten aan bij regionale initiatieven 
om, samen met andere zorginstellingen, een beter bereik op scholen in de Haarlemmermeer te verkrijgen.  
Ik wil niet onvermeld laten dat PCSOH in 2019 zeer succesvol was in het bereiken van fondsen voor 
bijzondere doelen, zoals de aanschaf van een toverlantaarn (Westerkim); twee duofietsen (Horizon en 
Westerkim) en de succesvolle acties ten behoeve van een belevingstuin in Horizon. Dankzij de enthousiaste 
inzet van medewerkers en vrijwilligers kunnen we hierdoor al deze mooie extra’s realiseren. 
De ontwikkeling van de noodzakelijke nieuwbouw voor de intramurale capaciteit van Westerkim is ook in 
2019 een traag proces. Gelukkig lijkt dit na de zomerperiode in een versnelling gekomen te zijn en 
verwachten we in het voorjaar van 2020 tot een besluit te kunnen komen. 
In 2019 ontstond ook het initiatief vanuit PCSOH, de zorggroep Haarlemmermeer, zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid en de gemeente, om voor de Haarlemmermeer te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op 
de vergrijzing en afspraken hoe hier mee om te gaan. Gedacht kan worden over samenwerkingsinitiatieven 
tussen zorg en welzijn; het inrichten van flexibele capaciteit; bouw van kleinschalige voorzieningen in de 
verschillende woonkernen. Naar verwachting zal dit initiatief in 2020 leiden tot een convenant tussen partijen 
uit de zorg, welzijn, woningbouwcoöperatie, gemeente en financiers. 
 
Ik begon deze inleiding met het benoemen van “in beweging zijn” als kenmerk voor 2019. Deze sluit, naar 
mijn overtuiging aan op de grote en ingrijpende veranderingen die vanuit de samenleving op ons afkomen. 
We kunnen nog niet goed overzien wat de consequenties van de vergrijzing en de afnemende capaciteit van 
professionele werkers in de nabije toekomst precies zullen zijn. Maar dit is wel zeker: we zullen elkaar en de 
andere partijen in onze omgeving hard nodig hebben om tot antwoorden te komen. 
Rest mij nog mijn grote waardering uit te spreken voor onze medewerkers en vrijwilligers. Ook voor hen is er 
veel in beweging en komt er veel op hen af. Desondanks ervaar ik dagelijks dat zijn “gewoon” doorgaan met 
het geven van hun liefdevolle zorg en aandacht aan onze bewoners. Dat geeft vertrouwen voor de komende 
jaren1. 
 
 

2| Profiel van de organisatie 
 

2.1. Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende 
rechtspersoon 

Stichting PCSOH Zorgverlening Stichting PCSOH 
Huisvesting 

Adres Kruislaan 54 Kruislaan 54 

Postcode 2131 WE 2131 WE 

Plaats Hoofddorp Hoofddorp 

Telefoonnummer 023-5616000 023-5616000 

Identificatienummer KvK  41222303 34184589 

Rechtsvorm Stichting Stichting 

Aangesloten locaties Zorgcentrum Horizon, Hoofddorp 
Zorgcentrum Westerkim, Nieuw-
Vennep 

120 seniorenappartementen 

Type zorg aan cliëntgroepen - Somatische aandoening / beperking 
- Psychogeriatrische aandoening / 

beperking 
- Hulp bij Huishouden 
- Thuiszorg / Wijkverpleging 
- Dagbesteding / Ontmoeting 
- Welzijn 

Huisvesting 

Werkgebied Haarlemmermeer Hoofddorp 
E-mailadres info@pcsoh.nl info@pcsoh.nl  

Internetpagina www.pcsoh.nl www.pcsoh.nl 

   

                                                           
1 Deze laatste alinea kan ik alleen maar met het grootste respect herhalen als ik de huidige crisis voor me neerzet: 
ondanks alle bedreigingen, beperkingen en onzekerheden, gaan onze medewerkers “gewoon” door met het geven 
van liefdevolle zorg. 

mailto:info@pcsoh.nl
mailto:info@pcsoh.nl
http://www.pcsoh.nl/
http://www.pcsoh.nl/
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Organogram van de Stichting 

 
 

2.2. Kerngegevens 
Onderstaand overzicht laat de productie zien in dagen / dagdelen / uren voor de diverse 
financieringsstromen.  
 

 
 

 
2.3. Samenwerkingsrelaties 
PCSOH is een actieve samenwerkingspartner in en buiten de regio. Zo nemen we onder andere deel aan de 
volgende overlegvormen: 

- Meer voor elkaar-overleg: samenwerking met verschillende partijen in zorg en welzijn en gemeente 
in kader herinrichting sociaal domein; 

- Stuurgroep ketenzorg dementie Amstelland/ Meerlanden: bestuurder is deel uit gaan maken van 
deze stuurgroep op basis van convenant ketenzorg dementie zoals deze door de verschillende zorg- 
en welzijnsorganisaties in 2018 in de Haarlemmermeer (opnieuw) is getekend; 

- RAAT. PCSOH is onderdeel van het RAAT-akkoord (regionaal actieplan aanpak tekorten 
arbeidmarkt); 

Totaaloverzicht productie 2019 WLZ ZVW WMO

ZZP 3VV 0

ZZP 4VV 1.616

ZZP 5VV 22.356

ZZP 6VV 8.169

ZZP 7VV 230

mutatiedagen 427

totaal dagen productie 32.907

gemiddeld aantal cliënten 90

VPT 4 1.749

VPT 5 297

Eerstelijns verblijf (dagen) 1215

Dagbesteding (dagdelen) 1.149 2.944

Begeleiding individueel (uren) 0 0

Schoonmaak (uren) 1131 2864

Wijkgerichte zorg (uren) 3.701 20.422
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- Lid stuurgroep wijkleerbedrijf: een initiatief vanuit de gemeente om mensen met afstand van de 
arbeidsmarkt via gerichte begeleiding weer te laten instromen; vanuit dit inititiatief worden gedurende 
het jaar stagiaires op verschillende plaatsen in onze organisatie begeleid; 

- Onderdeel lerend netwerk: PCSOH maakt deel uit van een lerend netwerk met Reinalda Groep 
(Haarlem), RK Stichting Meerlanden (Haarlemmermeer) en Stichting Zorgcentrum Aelsmeer 
(Aalsmeer). In dit lerend netwerk zijn onderlinge contacten tussen bestuurders, 
opleidingsfunctionarissen en facilitair managers; 

- Transitie kwaliteit verpleeghuizen: PCSOH is actief in verschillende regionale plannen voor 
kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg; 

- Reliëf: samenwerking christelijke zorginstellingen. PCSOH is hier bestuurlijk actief; 
- ACTIZ, landelijke verenging van zorgaanbieders in de VVT-sector; 
- PCSOH werkt samen met de AM-groep ten behoeve van enkele medewerkers met een beperking. 

 

3| Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
 

3.1. Normen voor goed bestuur 
De 7 principes, zoals geformuleerd in de governancecode zorg 2017, worden binnen PCSOH integraal 
toegepast. In 2018 kregen de uitgangspunten, voortkomend uit het principe “waarden en normen” veel 
aandacht door de omslag die in het kwaliteitsbeleid in gang werd gezet. Een open aanspreekcultuur en de 
principes van een lerende organisatie op alle niveaus, waren hierbij leidend. 
 
3.2. Samenstelling raad van bestuur  
Er functioneert een eenhoofdige raad van bestuur: dhr. Erik Zwart. De dagelijkse leiding berust bij de 
bestuurder. Deze is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.  
 

Naam Hr/mw Functie Interim Functie vervuld sinds Nevenfunctie(s) 

E. Zwart Hr Bestuurder nee 01-11-2015 Bestuurslid stichting Christelijke 
Hulpverlening Swanenburghs 
hofje te Gouda (onbezoldigd) 

 
Het beleid ten aanzien van de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur 
De manier waarop PCSOH omgaat met de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur is 
vastgesteld in de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur. Voor de bezoldiging van de bestuurder 
verwijzen we naar de betreffende toelichting in de jaarrekening. De bezoldiging is conform de hiervoor 
geldende WNT-regeling. 
 
3.3. Samenstelling en werkwijze raad van toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende personen: 

Naam Functie binnen 
RvT 

Hoofdfunctie / nevenfunctie(s) 
 

M.N. Kooper Voorzitter Directeur BITS bij Arkin (bezoldigd) 

A.E.R. de Leeuw Vice-voorzitter Directeur De Wilde Infra- & 
cultuurtechniek B.V (bezoldigd) 
Lid Provinciebestuur Noord-Holland van 
Cumela Nederland 

H. van Buren-Drenth Lid Jurist gemeente Haarlem (bezoldigd) 

G. Rip Lid Concerncontroller bij OVO Zaanstad 
(voortgezet onderwijs) (bezoldigd) 
Zelfstandig professional: controller voor 
onderwijsinstellingen (bezoldigd) 

J.M. Dreschler Lid  

S.M.L. Hottentot-
Spitteler 

Lid Manager Services bij Brentano Amstelveen (bezoldigd) 

 
De Raad van Toezicht is samengesteld op een dusdanige manier dat ieder van de leden een specifieke 
deskundigheid heeft waardoor de leden van de Raad van Toezicht complementair aan elkaar zijn. De leden 
hebben kennis en vaardigheden op het gebied van zorg, financiën, bedrijfskunde, HRM, ICT, bouw en recht. 
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Eén van de leden van de Raad van Toezicht is lid op voordracht van de cliëntenraad en woont ook 
vergaderingen van de cliëntenraad bij. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de procedures 
vastgelegd voor benoeming, einde lidmaatschap en herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht.   
 
Bezoldiging Raad van Toezicht 
De bezoldiging van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk is van de (financiële) resultaten 
van de zorgorganisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. 
Bij de honorering wordt rekening gehouden met de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De honorering van de voorzitter bedroeg in 2019 
€1.500,- van de vice-voorzitter € 1.250,- en van de leden € 1.000,-. 
 
3.4. Principes Governancecode Zorg 2017 

 
3.4.1. Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie 
De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van PCSOH is het bieden van goede zorg aan cliënten. De 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke 
positie van PCSOH. PCSOH schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 
belanghebbenden. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol 
verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur bestuurt PCSOH gericht 
op haar maatschappelijke doelstelling. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit haar maatschappelijke 
doelstelling. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 
deskundigheid 
 
 
3.4.2. Waarden en normen 
PCSOH hanteert als kernwaarden: naastenliefde, betrouwbaarheid, geborgenheid, verantwoordelijkheid. 
Deze waarden zijn geënt op de protestants-christelijke basis waar de organisatie uit voortkomt. In haar 
beleidsstuk “Hier ben ik thuis” wordt de organisatie beschreven als een waardegedreven organisatie.  
Belangrijk in deze is ook om op te merken dat het motto “hier ben ik thuis” voor ons ook betekent dat we ons 
realiseren dat wij in de leefomgeving van onze bewoners komen: het is hun thuis en wij mogen hier zijn. Dit 
is een belangrijk uitgangspunt in de wijze waarop we onze organisatie willen inrichten. 
De geformuleerde kernwaarden brengen ook met zich mee dat PCSOH haar verantwoordelijkheid neemt als 
lokale aanbieder met kennis van ouderenzorg. Dit vertaalt zich in haar actieve rol in regionale 
samenwerkingsverbanden en de voortrekkersrol die zij op zich neemt in de ontwikkeling van een regiovisie 
op de vergrijzing in de Haarlemmermeer. 
 
3.4.3. Medezeggenschap 
PCSOH kent verschillende medezeggenschaporganen. Voor medewerkers is er de ondernemingsraad en 
voor cliënten de cliëntenraad. Beide organen hebben hun eigen reglement en een eigen vergadercyclus. De 
bestuurder sluit aan in de reguliere overlegvergadering van zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad. 
In 2019 is ook een bewonerscommissie voor de huurders van het complex in Horizon in het leven geroepen. 
De statuten van de stichting huisvesting PCSOH zijn hier ook op aangepast. De bestuurder voert ook met 
deze commissie regelmatig overleg. 
 
3.4.4. Invulling naleving Governancecode Zorg 2017 
De werkwijze tussen raad van bestuur en raad van toezicht is vastgelegd in de statuten, alsmede in een 
bestuursreglement en reglement raad van toezicht. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. De 
vergaderingen worden voorbereid door de raad van bestuur en voorzitter/ vice-voorzitter raad van toezicht. 
Afgesproken is dat door de bestuurder, voorafgaand aan een vergadering van de raad van toezicht, een 
directieverslag wordt opgesteld en rondgestuurd. Op basis van dit verslag kunnen toezichthouders bij de 
voorzitter aangeven of er onderdelen zijn waarover ze nader willen worden geïnformeerd of nadere discussie 
over wensen. Vaste onderdelen in de bespreking is de voortgang in het jaarplan, alsmede een 
verantwoording van de resultaten. Momenteel is deze rapportage nog sterk gericht op de financiële en 
productieresultaten, alsmede het ziekteverzuim. Er wordt echter een dashboard ontwikkeld waarop ook 
kwalitatieve feedback kan worden gegenereerd. Op basis van de reacties vanuit de toezichthouders (en de 
behoefte van de bestuurder) wordt de uiteindelijk agenda en bijbehorende stukken opgesteld en 
rondgestuurd. Voorafgaand aan de vergadering met de raad van bestuur, vergadert de raad van toezicht. 
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Een ontwikkeling uit 2017 heeft in 2018 geresulteerd in een financiële commissie vanuit de raad van 
toezicht. Deze wordt gevormd door twee toezichthouders. Het voornemen is om in 2019 ook over te gaan tot 
het instellen van een kwaliteitscommissie. 
Jaarlijks organiseert de raad van toezicht een studiedag, waarin o.a. het eigen functioneren wordt 
besproken. Het functioneren van de bestuurder wordt jaarlijks geëvalueerd door de voorzitter en vice 
voorzitter van de raad van toezicht. Hier wordt een verslag van opgemaakt. 
 
 
 
3.4.5. Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling (verslag van de raad van toezicht) 

 

Inleiding 
2019 had voor de RvT een verdrietige start, omdat de vice-voorzitter, mevr. O. Samwel-van Hassel, na een 
kort ziekbed in februari kwam te overlijden. Mevrouw Samwel was een gewaardeerd lid van de RvT, die 
sinds 2015 deel uitmaakte van de RvT en daarin een zeer actieve rol vervulde. Mede doordat de heer van 
Es zijn tweede termijn in 2019 afsloot, moest de RvT op zoek naar twee nieuwe leden. Sinds mei 2019 is de 
RvT aangevuld met mevrouw S.M.L. Hottentot-Spitteler en de heer J.M. Dreschler. De heer A.E.R. de Leeuw 
heeft de rol van vice-voorzitter op zich genomen.  
 
Toezichtsvisie  
De Raad van Toezicht wil conform haar in december 2017 vastgestelde visiedocument in staat zijn 
onafhankelijk en zelfstandig een oordeel te vormen over het beleid en het functioneren van de Stichting 
PCSOH. De Raad bewaakt de doelstellingen, de (financiële) continuïteit, het maatschappelijke belang van 
PCSOH en houdt voeling met relevante belanghebbenden. Daarbij houdt de Raad van Toezicht proactief 
toezicht met gepaste distantie.  
 
Vergaderingen 
De Raad van Toezicht is in dit verslagjaar 6 keer bij elkaar geweest voor een vergadering. Het eerste uur 
van de vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht zonder Raad van Bestuur. Daarna voegt de Raad 
van Bestuur zich bij de vergadering. In de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de 
orde geweest: 

1. Sinds 2018 worden 3 van de 6 vergadering rondom een thema opgebouwd. De RvT heeft, naast de 
directe lijn met de RvB, ook rechtstreekse contacten met de Cliëntenraad en de ondernemingsraad. In 
de vergadering van januari werd aandacht gegeven aan de cliëntenraad en de OR. In maart werd aan 
de hand van het accountantsverslag en het jaarverslag dieper ingegaan op het thema ‘financiën’. In 
september werd ingegaan op het thema ‘kwaliteit’.   

2. Ook dit verslagjaar is tijd en aandacht besteed aan onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw op 
de locatie Westerkim. In verschillende vergaderingen is dit onderwerp aan de orde gekomen, onder 
andere in de vorm van een haalbaarheidsstudie. Vanwege de complexiteit van het onderwerp, is zowel 
door de RvB, als door de RvT externe hulp ingeroepen. Dhr. H. van Luling zal de RvT met enige 
regelmaat terzijde staan om goed grip te krijgen en te houden op de ontwikkelingen en de investeringen 
die dit vraagstuk met zich meebrengen.  

3. Dit jaar is door de RvB gekozen voor een zelfevaluatie en 360 graden feedback, waarin ook de RvT een 
aandeel in had. De resultaten zijn op twee vergaderingen besproken en uiteindelijk verwerkt in een 
persoonlijk jaarplan van de bestuurder, waar de RvT jaarlijks terugkoppeling op geeft.  

4. Er is goedkeuring verleend aan het jaarverslag 2018 en de begroting 2020. 

5. Er is een informatieprotocol vastgesteld. 

6. Het hoge ziekteverzuim, het structurele personeelstekort en de daarmee samenhangende hoge inzet 
voor Pnil, heeft de volle aandacht gekregen van de Raad van Toezicht. Ondanks de interventies die 
gedurende het jaar ingezet zijn door de bestuurder, heeft de organisatie toch moeten afsluiten met een 
verlies. De details worden in dit jaarverslag teruggevonden.  

 
Contact met de accountant 
In samenspraak met de bestuurder is ook in 2019 een audit commissie samengesteld, bestaande uit de heer 
G. Rip en M. Kooper. Deze auditcommissie heeft voorafgaand aan de accountantscontrole over de 
jaarrekening 2019 een gesprek gevoerd met de accountant en een aantal verwachtingen uitgesproken. De 
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accountant heeft in de vergadering van 25 mei 2020 zijn bevindingen gedeeld met en hij is daarover 
bevraagd door de Raad van Toezicht. 
De accountant heeft in het najaar van 2019 een interim controle uitgevoerd waarvan de resultaten met de 
Raad van Toezicht zijn gedeeld. 
 
Het beleid ten aanzien van de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur 
De manier waarop PCSOH omgaat met de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur is 
vastgesteld in de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur. 
 
Evaluatie 
In 2019 is geen aparte zelfevaluatie georganiseerd. De zelfevaluatie zal in 2020 weer georganiseerd 
worden.  Wel heeft de Raad van Toezicht in het kader van deskundigheidsbevordering op 3 juli 2019 een 
heidag georganiseerd, waarin onder externe begeleiding twee thema’s zijn behandeld: 

1. voorbereiding op crisissituaties 
2. wijze van communiceren door de RvT met de buitenwereld 

Deze dag werd afgesloten met een diner in gezamenlijkheid met het MT van de PCSOH, dat net 
aangetreden was.  
 
Deskundigheidsbevordering 
Door diverse leden van de Raad zijn de volgende workshops/ symposia bezocht: 

 de ronde tafelbijeenkomst van de Governance Innovatie- en Adviescommissie van de 
Brancheorganisaties Zorg (BOZ) 

 The Global Leadership Summit 
 
Profiel Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is samengesteld op een dusdanige manier dat ieder van de leden een specifieke 
deskundigheid heeft waardoor de leden van de Raad van Toezicht complementair aan elkaar zijn. De leden 
hebben kennis en vaardigheden op het gebied van zorg, financiën, bedrijfskunde, ICT, bouw en recht. Eén 
van de leden van de Raad van Toezicht is lid op voordracht van de cliëntenraad en woont ook 
vergaderingen van de cliëntenraad bij. In verband met periodiek aftreden is in 2019 een lid gevonden met 
HRM-kennis, mevr. S.M.L. Hottentot-Spitteler. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de procedures 
vastgelegd voor benoeming, einde lidmaatschap en herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht.  
 

4| Algemeen beleid 
 
4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid 
PCSOH is een organisatie specifiek gericht op zorg voor ouderen. Hiertoe biedt zij een breed palet aan 
diensten en producten op het gebied van zorg, behandeling, verblijf en welzijn. De meeste activiteiten 
organiseert PCSOH op haar beide locaties in Nieuw Vennep en Hoofddorp; in de wijken organiseert ze 
ontmoetingsgoepen: een laagdrempelige voorziening voor mensen met beginnende dementie en 
mantelzorgers. Gezien de sterke vergrijzing van de Haarlemmermeer de komende jaren, werkt PCSOH 
actief mee aan een netwerkstructuur met aanbieders op het gebied van zorg en welzijn en ontwikkelt, waar 
mogelijk, activiteiten die aansluiten op de (toenemende) vraag. Niet uitgesloten hierbij is dat op termijn ook in 
andere woonkernen in de Haarlemmermeer kleinschalige voorzieningen voor ouderen zullen worden 
opgezet. PCSOH is betrokken bij ontwikkelingsplannen van de gemeente en projectontwikkelaars. Voor haar 
intramurale voorziening op de locatie in Nieuw-Vennep is PCSOH reeds concreet met verschillende partijen 
in gesprek om hier nieuwbouw te kunnen realiseren. 
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Risicoparagraaf 
De voornaamste risico’s, kansen, uitdagingen en onzekerheden zijn voor PCSOH: 
 
Corona: 
Het belangrijkste risico komt voort uit de effecten van de coronacrisis. Sinds maart 2020 zijn er ingrijpende 
maatregelen afgekondigd die belangrijke effecten zullen hebben in de bedrijfsvoering van de stichting: de 
ontmoetingsgroepen zijn stilgelegd, de thuiszorg heeft haar zorginzet afgeschaald, er ontstaat (beperkt) 
leegstand, inkomsten vanuit de restaurants zijn geheel weggevallen. Ook zijn er, noodgedwongen door de 
crisis, veel extra uitgaven gedaan (extra personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, inrichten isolatie-
units op beide locaties). Weliswaar wordt vanuit zorgverzekeraars en zorgkantoren voortdurend 
gecommuniceerd dat al deze negatieve inkomsteneffecten zullen worden gecompenseerd, het is echter nog 
onvoldoende duidelijk of en hoe dat gaat gebeuren. Vanuit de VNG is overigens nog niet gecommuniceerd 
hoe er met de WMO-uitgaven zal worden omgegaan. We zullen er rekening mee moeten houden dat dit 
alles voor 2020 opnieuw een negatief effect in het resultaat zal geven. In hoeverre dit door de verschillende 
maatregelen zal worden gecompenseerd, is op dit ogenblik nog niet te zeggen. 
We zullen er ook rekening mee moeten houden dat de coronacrisis een blijvend effect krijgt op onze 
bedrijfsvoering: kunnen de restaurants weer gewoon open en onder welke condities? Gaan we verder met 
het organiseren van ontmoetingsgroepen in de wijk of moeten we zoeken naar alternatieven? Gaan mensen 
opnieuw kiezen voor een oude dag in zorgcomplexen als Horizon en Westerkim? We weten het gewoon 
niet, maar zullen ons moeten voorbereiden op verschillende scenario’s. 
 
Digitalisering: 
Eén les kunnen we zeker leren uit de coronacrisis: PCSOH is onvoldoende meegekomen in de digitalisering 
en heeft grote moeite om hier voldoende vaart te maken. Hier zal dus de komende jaren substantieel 
aandacht naar toe moeten gaan. Belangrijk hierin is dat de aansturing en invulling van het ICT-beleid wordt 
losgekoppeld van de verantwoordelijkheden van de controller en dat er voldoende deskundigheid in de 
organisatie beschikbaar is. Gezien de geringe grootte van de organisatie is dit nog wel een flinke puzzel. 
 
Strategie: 
Stichting PCSOH wil als kleine speler in de regio aan een brede doelgroep (oudere) cliënten wonen, zorg en 
welzijn bieden, binnen diverse financieringsstromen (WLZ, ZVW, WMO, particulier). Omdat we klein zijn en 
willen blijven, vraagt dit een strakke sturing. Door de lage overhead liggen veel taken bij weinig 
medewerkers. Het risico bestaat dat de medewerkers overbelast raken, waardoor onvoldoende ingespeeld 
kan worden op alle (technologische) ontwikkelingen. PCSOH schakelt daarom, indien nodig, externe 
expertise in.  
 
Vastgoed neemt een belangrijke positie is als het gaat om wonen, zorg en welzijn. Locatie Westerkim is 
verouderd en voldoet op termijn niet meer aan de gestelde eisen voor de te leveren zorg. In 2018 is een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd m.b.t. vervangende nieuwbouw. Het risico bestaat dat de eigenaar 
onvoldoende wil meewerken, waardoor PCSOH op zoek moet naar een andere locatie. 
Er zijn inmiddels ook gesprekken met de gemeente gestart. 
 
Operationeel: 
PCSOH heeft een beperkt aantal managementlagen: de bestuurder en een aantal coördinatoren. De 
verschillende teams werken toe naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dit proces wordt vanuit W&T 
ondersteund. Belangrijk is de instroom van meerdere verpleegkundigen gedurende 2019. Zij, intra- en 
extramuraal werkend, vormen één gezamenlijk team met als bijzondere verantwoordelijkheid de kwaliteit van 
zorg te optimaliseren. Doordat binnen dit team de verschillende verpleegkundigen hun eigen 
deskundigheden ontwikkelen (wondzorg, case management dementie, etc.) kan ook deze meer 
specialistische kennis in de organisatie worden ingebed. 
 
De arbeidskrapte is één van de grootste risico’s en uitdagingen voor PCSOH. Vanuit ‘Waardigheid & Trots 
op locatie’ zijn extra middelen beschikbaar gesteld, 85% hiervan moet besteed worden aan meer en beter 
gekwalificeerd personeel. De arbeidsmarkt is echter schaars en elke zorgaanbieder probeert in dezelfde 
vijver te vissen. PCSOH heeft ervoor gekozen om een recruiter / HR-medewerker aan te stellen, om de 
arbeidsmarkt op een actieve en creatieve manier te benaderen. 
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Naast de arbeidskrapte kent PCSOH een hoge gemiddelde leeftijd van het personeel. Dit brengt ook de 
nodige risico’s met zich mee (ziekteverzuim, fysiek werk). PCSOH werkt aan een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. 
 
Naast inzet van personeel zijn vrijwilligers ook onmisbaar. Het risico bestaat dat er een tekort aan vrijwilligers 
gaat ontstaan. Daarom heeft PCSOH haar vrijwilligersbeleid opnieuw opgesteld (februari 2019). 
 
Financieel / wet- en regelgeving: 
Als kleine speler heeft PCSOH weinig inspraak bij de diverse zorgverzekeraars. Er wordt een budgetplafond 
vastgesteld. Er bestaat een risico dat we over de budgetplafonds heen komen, dit vraagt een goede 
monitoring. 
 
Jaarlijks zal in het voorjaar een omgevingsanalyse worden uitgevoerd door het MT, van waaruit de risico’s 
en kansen worden benoemd. Dit vormt input voor de kaderbrief en de jaarplannen. 
 
4.2. Toekomstparagraaf 
 
Op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven (april 2020) is het coronavirus al enkele weken de 
oorzaak van een algehele maatschappelijke ontwrichting, waarvan de effecten op dit moment nog maar 
nauwelijks te overzien zijn. Het is dan ook een heikele opgave om in dit verslag een toekomstparagraaf te 
formuleren. Immers, alles wat 3 maanden geleden op deze plek zou zijn beschreven, zal op dit moment 
ofwel achterhaald zijn ofwel alleen met grote vraagtekens kunnen worden herhaald. Helder is dat, ook nadat 
de ergste (eerste?) crisis is afgevlakt, opnieuw aandacht zal moeten worden gegeven aan de toekomstvisie 
Haarlemmermeer i.v.m. de ouderenzorg. Alle bestaande opvattingen hierin zullen opnieuw moeten worden 
geijkt: wat zijn de consequenties van de zgn. 1½ meter economie voor de bouw en inrichting van de huizen? 
Van de activiteiten? Een economische recessie heeft veelal als gevolg dat de instroom van nieuwe 
medewerkers relatief wat beter verloopt dus betekent dit dat het eerst zo dominante arbeidsmarktprobleem 
anders moet worden gedefinieerd? En zo zijn er tal van vragen. 
Ook zijn er wel zaken duidelijk geworden: de noodzaak van een snelle digitalisering is heel duidelijk 
geworden. PCSOH loopt hierin nog sterk achter. Hier zal de komende jaren fors op moeten worden ingezet. 
Dit betekent in ieder geval het in huis halen van voldoende deskundigheid op dit terrein.  
 

5| Financieel beleid 
Het resultaat over 2019 bedraagt (geconsolideerd): -/- € 178.500 . De specificatie is als volgt: 
 

 
 
Ondanks de extra gelden in het kader van kwaliteit in de verpleeghuiszorg, is het jaar 2019 ook geëindigd 
met een negatief resultaat. Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2018 gedaald, maar nog steeds hebben we 
gedurende het jaar een hoog ziekteverzuim gehad; in combinatie met vacatures heeft dit geleid tot inzet van 
veel ZZP-ers. 
 

realisatie 

2019

realisatie 

2018

Opbrengsten zorgprestaties 10.416        9.354           

Subsidies 138            171              

Overige bedrijfsopbrensten 2.671         2.475           

Totaal opbrengsten 13.225        12.000         

Personeelskosten 8.942         7.932           

Afschrijvingen 753            831              

Overige bedrijfskosten 3.582         3.355           

Rentelasten 126            136              

Totaal kosten 13.403        12.254         

Resultaat -178           -254             
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Bij één van de zorgverzekeraars is een overproductie van € 48.000 gerealiseerd, welke niet gehonoreerd is, 
ondanks tijdige melding. Binnen de WLZ is sprake van een overproductie van € 30.000, wij verwachten dat 
dit bedrag via de landelijke nacalculatie vergoed zal gaan worden. 
 
De personeelskosten zijn ten opzichte van 2018 met € 1.010.000 gestegen. Deels hebben we nieuwe 
medewerkers kunnen aanstellen (mede i.k.v. kwaliteitsgelden), de gemiddelde inzet fte in 2019 bedraagt 164 
fte (2108: 155 fte). Deels hebben we ook ZZP-ers moeten inzetten (kosten personeel niet in loondienst € 
818.800 (2018: € 766.300). De eindejaarsuitkering is ten opzichte van 2018 met 0,9% gestegen. 
 
De overige bedrijfskosten zijn gestegen met € 227.000. Het lage btw-tarief steeg van 6% naar 9%. De 
kosten voor energie vielen hoger uit, vanwege classificering als ‘blokverwarming’. Verder stegen de kosten 
voor hulpmiddelen voor de intramurale bewoners. 
 
Onderstaand enkele financiële kengetallen: 
 
           2019      2018 
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)    35,4%    36,1% 
Liquiditeit (vlottende activa / vlottende passiva)  108,0%  117,0% 
Rentabiliteit (resultaat / eigen vermogen)     -4,4%     -6,5% 
 
 
In 2019 zijn de volgende investeringen uitgevoerd:  

- Gebouwen, verbouwing, installaties 286.000 
Schilderwerk, moderniseren liftinstallatie, airco, 
Vloeren zorgappartementen, vervanging  
noodverlichting, reparatie gasleiding 

- Medische- en overige inventaris 85.300 
Mobiele hefstoelen, serveerwagens, duofiets,  
bureaus, inrichting ELV-kamers  

- Computerapparatuur 72.700 
Laptops, zorgtoestellen 

 
 
De begroting voor 2020 (Stichting Zorgverlening) laat het volgende beeld zien (x € 1.000) 
 
Bedrijfsopbrengsten 12.546 
Personeelskosten 9.071 
Afschrijvingen 1.128 
Overige bedrijfskosten 2.089 
Financiële baten/lasten           72 
Resultaat 186 



Stichting PCSOH

2. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 8.547.740 8.856.508

Totaal vaste activa 8.547.740 8.856.508

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 104.173 154.578

Debiteuren en overige vorderingen 3 526.815 512.017

Liquide middelen 4 1.441.180 1.386.896

Totaal vlottende activa 2.072.168 2.053.491

Totaal activa 10.619.908 10.909.999

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 5

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 2.175.954 2.471.034

Algemene en overige reserves 1.579.419 1.462.960

Totaal groepsvermogen 3.755.373 3.933.994

Voorzieningen 6 167.184 210.950

Langlopende schulden (nog voor meer 7 4.784.421 5.013.505

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 8 0 0

Overige kortlopende schulden 9 1.912.930 1.751.550

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.912.930 1.751.550

Totaal passiva 10.619.908 10.909.999
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Stichting PCSOH

2.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10 10.416.278 9.353.906

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 11 137.611 170.513

Overige bedrijfsopbrengsten 12 2.671.329 2.475.135

Som der bedrijfsopbrengsten 13.225.218 11.999.554

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 8.942.495 7.932.380

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 752.799 830.501

Overige bedrijfskosten 15 3.582.257 3.354.964

Som der bedrijfslasten 13.277.551 12.117.845

BEDRIJFSRESULTAAT -52.333 -118.291

Financiële baten en lasten 16 -126.288 -136.150

RESULTAAT BOEKJAAR -178.621 -254.441

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten Stichting PCSOH Zorgverlening -295.080 -373.628

Algemene reserve Stichting PCSOH Huisvesting 116.459 119.187
-178.621 -254.441
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Stichting PCSOH

2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -52.333 -118.291

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 752.800 830.500

- mutaties voorzieningen 11 -43.766 -36.109

709.034 794.391

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 7 -14.797 -200.771

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6 50.405 -4.413

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

banken) 13 231.377 65.436

266.985 -139.748

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 923.686 536.352

Ontvangen interest 24 41 155

Betaalde interest 24 -126.329 -136.305

-126.288 -136.150

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 797.398 400.202

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -444.032 -344.002

Desinvesteringen materiële vaste activa 2

Investeringen immateriële vaste activa 1

Desinvesteringen immateriële vaste activa 1

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3

Vervreemdingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3

Uitgegeven leningen u/g 3

Aflossing leningen u/g 3

Investeringen in overige financiële vaste activa 3

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -444.032 -344.002

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12

Aflossing langlopende schulden 12 -299.084 -369.084

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -299.084 -369.084

Mutatie geldmiddelen 54.282 -312.884

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 1.386.896 1.699.780

Stand geldmiddelen per 31 december 9 1.441.180 1.386.896

Mutatie geldmiddelen 54.284 -312.884
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Stichting PCSOH

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Gebruik van schattingen

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen

PCSOH omvat de stichting PCSOH Zorgverlening en de stichting PCSOH Huisvesting, die beide zijn opgenomen in 

de consolidatie.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting PCSOH is statutair (en feitelijk) gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer, op het adres Kruislaan 54, 

2131 WE Hoofddorp, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41222303.
Zij heeft ten doel vanuit een protestantse levensovertuiging aan ouderen huisvesting, begeleiding, verzorging en 

verpleging te leveren in de ruimste zin van het woord.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro. 

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

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. 

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit Stichting PCSOH Zorgverlening en Stichting PCSOH Huisvesting. De 

waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening zijn overeenkomstig de waarderingsgrondslagen in de 

geconsolideerde jaarrekening. Er is dus sprake van integrale consolidatie.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft.

De Stichting Steunfonds PCSOH (Kruislaan 54, Hoofddorp) is aan te merken als verbonden stichting die niet in de 

consolidatie is betrokken. Deze stichting heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten van Stichting PCSOH. 

15



2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

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

naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de 

realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de 

indirecte en directe realiseerbare waarde.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 

verdere grondslagen. 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 

geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 

vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige 

netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is 

dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen 

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is 

gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen 

worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 

opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een 

belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 

transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van 

een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s 

die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze 

niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 

verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-

en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in 

samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van 

activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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Immateriële en materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

In 2017 is door een makelaar een taxatie uitgevoerd voor complex Horizon (Kruislaan, inclusief Dr. Nanningastraat 

en Ter Veenlaan 45-85). Het totale complex is gewaardeerd tegen een marktwaarde van € 10.400.000,- De WOZ-

waarde voor 2017 lag op € 8.766.000 (Horizon) + € 6.765.000 (Dr. Nanningastraat + Ter Veenlaan).

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2-5 %.

• Machines en installaties : 10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20 %. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Groot onderhoud:

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven 

toegewezen aan de samenstellende delen. 

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.

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).

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, 

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of 

transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Eventueel wordt een 

voorziening getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten 

tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de 

van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen 

reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op de 

manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

Afgeleide financiële instrumenten [indien van toepassing]

Financiële instrumenten

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare spaarsaldi. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde.
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Schulden

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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. 

Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk 

aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden.

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 en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij 

betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het 

opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). 

Baten 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.

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. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel 

is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in 

de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren 

in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2019 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar 

en 70% gedurende het tweede jaar.

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

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.
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Pensioenen

2.4.4 Grondslagen van segmentering

2.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

2.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

2.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 

van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het 

bedrijfsproces. In 2019 is de segmentering nog gelijk aan de juridische structuur, namelijk: Stichting PCSOH 

Zorgverlening omvat zorg met en zonder verblijf; Stichting PCSOH Huisvesting bevat de verhuur van onroerend 

goed (seniorenwoningen). 

Stichting PCSOH 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 PCSOH. De verplichtingen, 

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

Welzijn (PFZW). PCSOH 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. 

Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in 

maart 2019 een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend 

herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027. 

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:

- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is 

bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie 

waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke 

eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 

130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel 

langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door 

bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW verziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. PCSOH 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. PCSOH heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met 

het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 

waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
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Stichting PCSOH

2.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 6.157.831 6.446.425

Machines en installaties 1.623.684 1.589.744

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 766.225 820.339

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 8.547.740 8.856.508

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 8.856.508 9.343.006

Bij: investeringen 444.032 344.002

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 752.800 808.381

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 22.119

Boekwaarde per 31 december 8.547.740 8.856.508

Toelichting:

2 en 8. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging WLZ

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 154.578 154.578

Financieringsverschil boekjaar 104.173 104.173

Correcties voorgaande jaren 0

Betalingen/ontvangsten -154.578 -154.578

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -154.578 104.173 -50.405

Saldo per 31 december 0 0 0 104.173 104.173

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

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

Waarvan gepresenteerd als: € €

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 104.173 154.578

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
104.173 154.578

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 2.6.

In 2017 is door een makelaar een taxatie uitgevoerd voor complex Horizon (Kruislaan, inclusief Dr. Nanningastraat en Ter 

Veenlaan 45-85). Het totale complex is gewaardeerd tegen een marktwaarde van € 10.400.000,- De WOZ-waarde voor 

2017 lag op € 8.766.000 (Horizon) + € 6.765.000 (Dr. Nanningastraat + Ter Veenlaan).
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Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.570.239 8.102.397

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 8.919.566 7.947.819

Totaal financieringsverschil -349.327 154.578

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 359.882 328.616

Overige vorderingen: 125.700 154.836

Vooruitbetaalde bedragen: 41.233 28.565

Totaal debiteuren en overige vorderingen 526.815 512.017

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 1.433.277 1.381.274

Kassen 7.903 5.622

Totaal liquide middelen 1.441.180 1.386.896

PASSIVA

5. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bestemmingsfondsen 2.175.954 2.471.034

Algemene en overige reserves 1.579.419 1.462.960

Totaal groepsvermogen 3.755.373 3.933.994

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 2.471.034 -295.080 2.175.954

Totaal bestemmingsfondsen 2.471.034 -295.080 0 2.175.954

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserves 1.462.960 116.459 1.579.419

Totaal algemene en overige reserves 1.462.960 116.459 0 1.579.419

Toelichting:

De reserve aanvaardbare kosten kan alleen gewijzigd worden door toevoeging of onttrekking van het verschil tussen de 

exploitatiekosten en de aanvaardbare kosten van de WLZ-zorg van dat jaar of door toevoegingen of onttrekkingen die 

worden gedaan ten behoeve van de exploitatie van ZVW, WMO- en/of Jeugdwetzorg. Conform beleidsregel CA-BR-

1604a.

In de jaarrekening 2019 is een vordering opgenomen inzake 'transitievergoedingen bij einde dienstverband na ziekte'. De

vordering betreft uitbetaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015 en bedraagt € 76.310. De uitbetaling zal mogelijk in

2020 plaatsvinden.
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling -178.621 -254.441

Herwaardering materiële vaste activa

Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling -178.621 -254.441

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019

€ € € € €

- reorganisatie 0 0

- jubileumverplichtingen 127.823 9.846 7.425 130.244

- langdurig zieken 83.127 46.187 36.940

- verlieslatend contract 0

Totaal voorzieningen 210.950 9.846 53.612 0 167.184

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 31.090

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 136.103

hiervan > 5 jaar 94.007

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken 4.784.421 5.013.505

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 4.784.421 5.013.505

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 5.312.589 5.681.673

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 299.084 369.084

Stand per 31 december  5.013.505 5.312.589

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 229.084 299.084

Stand langlopende schulden per 31 december 4.784.421 5.013.505

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 229.084 299.084

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 4.784.421 5.013.505

hiervan > 5 jaar 3.868.085 4.097.169

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Toelichting:

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 246.861 239.944

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 229.084 299.084

Belastingen en premies sociale verzekeringen 229.634 182.068

Schulden terzake pensioenen 43.908 22.329

Nog te betalen salarissen 74.009 59.033

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren

Schulden uit hoofde van transitieregeling

Vakantiegeld 267.826 246.552

Vakantiedagen 175.161 210.215

Overige schulden 646.447 492.325

Totaal overige kortlopende schulden 1.912.930 1.751.550

14. Financiële instrumenten

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

Toelichting:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rabobank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op de machines en installaties.

Algemeen

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

kunnen blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. De 

instelling handelt in overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen niet in financiële derivaten.

Kredietrisico

De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De 

kredietrisico's zijn beperkt. 

Renterisico

Het renterisico voor de instelling is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij 

deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het 

einde van de looptijd. 

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans opgenomen financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde

zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De

effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting PCSOH heeft op basis van een

risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen.

Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. 

Stichting PCSOH verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde

en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning. 

Huurverplichtingen

Huur Westerkim, volgens huurovereenkomst met Ymere, looptijd 2,5 jaar, bedrag per jaar € 477.000

Huur 69 seniorenappartementen Stichting PCSOH Huisvesting, volgens huurovereenkomst met Altera Vastgoed, looptijd

16,5 jaar, bedrag per jaar € 789.820. 
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Stichting PCSOH

2.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

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 Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 10.781.009 6.385.047 1.976.307 0 0 19.142.363

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 4.334.584 4.795.303 1.155.968 0 0 10.285.855

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 6.446.425 1.589.744 820.339 0 0 8.856.508

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 19.683 266.312 158.037 444.032

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 308.277 232.372 212.151 752.800

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -288.594 33.940 -54.114 0 0 -308.768

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 10.800.692 6.651.359 2.134.344 0 0 19.586.395

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 4.642.861 5.027.675 1.368.119 0 0 11.038.655

Boekwaarde per 31 december 2019 6.157.831 1.623.684 766.225 0 0 8.547.740

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-20% 0,0% 0,0%
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Stichting PCSOH

2.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2020

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 20-nov-06 4.476.073 40 hypothecair 2,40% 3.133.273 0 111.900 3.021.373 2.461.873 27 lineair 111.900

Rabobank 20-nov-06 3.515.524 30 hypothecair 2,40% 2.109.316 0 117.184 1.992.132 1.406.212 17 lineair 117.184

Rabobank 23-apr-14 700.000 5 hypothecair 3,30% 70.000 0 70.000 0 0 0 lineair *

Totaal 5.312.589 0 299.084 5.013.505 3.868.085 229.084

* Voor deze financiering gelden de volgende voorwaarden:

- nakoming negative pledge en pari passu (negatieve hypotheekverklaring)

- voldoen aan solvabiliteitsratio van minimaal 25%
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Stichting PCSOH

2.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

2.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Stichting PCSOH Zorgverlening

2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10.416.278 9.353.906

Subsidies 137.611 170.513

Overige bedrijfsopbrengsten 1.242.655 1.043.975

Som der bedrijfsopbrengsten 11.796.544 10.568.394

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8.796.011 7.787.428

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 612.796 690.408

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 2.606.738 2.381.144

Som der bedrijfslasten 12.015.545 10.858.980

BEDRIJFSRESULTAAT -219.001 -290.586

Financiële baten en lasten -76.079 -83.042

RESULTAAT BOEKJAAR -295.080 -373.628

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -295.080 -373.628

-295.080 -373.628
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Stichting PCSOH

2.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

Stichting PCSOH Huisvesting

2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten 1.428.673 1.431.159

Som der bedrijfsopbrengsten 1.428.673 1.431.159

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 140.003 140.092

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0

Overige bedrijfskosten 1.122.002 1.118.772

Som der bedrijfslasten 1.262.005 1.258.864

BEDRIJFSRESULTAAT 166.668 172.295

Financiële baten en lasten -50.209 -53.108

RESULTAAT BOEKJAAR 116.459 119.187

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves 116.459 119.187

116.459 119.187
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2.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2019 2018

€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

Stichting PCSOH Zorgverlening -295.080 -373.628

Stichting PCSOH Huisvesting 116.459 119.187

-178.621 -254.441

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening -178.621 -254.441
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Stichting PCSOH

2.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.183.561 985.546

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.570.239 8.102.397

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 453.500 0

Opbrengsten Jeugdwet

Opbrengsten Wmo 135.615 155.853

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)

Overige zorgprestaties 73.363 110.110

Totaal 10.416.278 9.353.906

Toelichting:

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

Subsidies Zvw-zorg 0 0

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 13.044 102.295

Overige Rijkssubsidies 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 124.567 68.218

Overige subsidies 0 0

Totaal 137.611 170.513

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 2.671.329 2.475.135

Totaal 2.671.329 2.475.135

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

Lonen en salarissen 6.249.389 5.554.509

Sociale lasten 1.146.340 923.829

Pensioenpremies 480.593 425.514

Andere personeelskosten 293.579 291.823

Dotatie / vrijval voorziening reorganisatie -46.187 -29.576

Subtotaal 8.123.714 7.166.099

Personeel niet in loondienst 818.781 766.281

Totaal personeelskosten 8.942.495 7.932.380

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

Zorgverlening 164 155

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 164 155

In het Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg zit een bedrag van € 30.000 overproductie opgenomen. Definitieve 

toekenning hiervan is afhankelijk van de landelijke nacalculatie door NZa.
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14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

- materiële vaste activa 752.799 830.501

Totaal afschrijvingen 752.799 830.501

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 659.450 596.091

Algemene kosten 620.358 604.879

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 372.254 340.259

Onderhoud en energiekosten 679.701 595.278

Huur en leasing 1.250.494 1.218.457

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 3.582.257 3.354.964

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 41 155

Rentelasten -126.329 -136.305

Totaal financiële baten en lasten -126.288 -136.150

17. Wet normering topinkomens (WNT)

Zie hiervoor de WNT-gegevens op de volgende bladzijde

18. Honoraria accountant 2019 2018

1 Controle van de jaarrekening 29.394 28.677

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 9.227 6.050

3 Fiscale advisering 8.688

4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 47.309 34.727

Toelichting:

19. Transacties met verbonden partijen

Bovengenoemde kosten zijn gebaseerd op het budgetvoorstel van de accountant, en betreffen alleen de kosten over boekjaar 

2019. In dit overzicht zijn geen honoraria over extra (advies)kosten m.b.t. voorgaande boekjaren opgenomen.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-

zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 

17.
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Stichting PCSOH

2.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

E. Zwart

1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-nov-15

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 87.246

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 8.992

8 Totaal bezoldiging 96.238

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 157.000

# Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 0

# Individueel toepasselijk maximum 0

Vergelijkende cijfers 2018

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 88.560

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 9.100

5 Totaal bezoldiging 97.660

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 125.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

Naam functie

De heer N.M. Kooper Voorzitter RvT

De heer A.E.R. de Leeuw Vice-voorzitter RvT

De heer G.W. Rip Lid RvT

Mevrouw H. van Buren-Drenth Lid RvT

De heer J.M. Dreschler (benoemd in 2019) Lid RvT

Mevrouw S.M.L. Hottentot-Spitteler (benoemd in 2019) Lid RvT

De heer A.M. van Es (afgetreden in 2019) Lid RvT

Toelichting

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Protestants 

Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer Zorgverlening een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende 

klasseindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 157.000. Dit 

maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 23.550 en voor de overige leden 

van de Raad van Toezicht € 15.700. Deze maxima worden niet overschreden.
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2.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 5.710.778 5.962.166

Totaal vaste activa 5.710.778 5.962.166

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 104.173 154.578

Debiteuren en overige vorderingen 3 563.107 799.577

Liquide middelen 4 537.985 314.033

Totaal vlottende activa 1.205.265 1.268.188

Totaal activa 6.916.043 7.230.354

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Kapitaal 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 2.175.954 2.471.034

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 2.175.954 2.471.034

Voorzieningen 6 167.184 210.950

Langlopende schulden (nog voor meer 7 2.909.473 3.021.373

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 8 0 0

Overige kortlopende schulden 9 1.663.432 1.526.997

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 1.663.432 1.526.997

Totaal passiva 6.916.043 7.230.354
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Stichting PCSOH

2.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10 10.416.278 9.353.906

Subsidies 11 137.611 170.513

Overige bedrijfsopbrengsten 12 1.242.655 1.043.975

Som der bedrijfsopbrengsten 11.796.544 10.568.394

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 8.796.011 7.787.428

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 612.796 690.408

Overige bedrijfskosten 15 2.606.738 2.381.144

Som der bedrijfslasten 12.015.545 10.858.980

BEDRIJFSRESULTAAT -219.001 -290.586

Financiële baten en lasten 16 -76.079 -83.042

RESULTAAT BOEKJAAR -295.080 -373.628

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -295.080 -373.628
-295.080 -373.628
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Stichting PCSOH

2.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 3.699.360 3.891.523

Machines en installaties 1.259.097 1.263.875

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 752.321 806.768

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 5.710.778 5.962.166

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.962.166 6.321.422

Bij: investeringen 361.408 331.152

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 612.796 668.289

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 22.119

Boekwaarde per 31 december 5.710.778 5.962.166

2 en 8. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging WLZ

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 154.578 154.578

Financieringsverschil boekjaar 104.173 104.173

Correcties voorgaande jaren 0

Betalingen/ontvangsten -154.578 -154.578

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -154.578 104.173 -50.405

Saldo per 31 december 0 0 0 104.173 104.173

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

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

Waarvan gepresenteerd als: € €

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 104.173 154.578

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0

104.173 154.578

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.570.239 8.102.397

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 8.919.566 7.947.819

Totaal financieringsverschil -349.327 154.578
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3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 320.639 249.033

Overige vorderingen 122.863 145.844

Rekening courant stichting Huisvesting 78.372 376.135

Vooruitbetaalde bedragen 41.233 28.565

Totaal debiteuren en overige vorderingen 563.107 799.577

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 530.082 308.411

Kassen 7.903 5.622

Totaal liquide middelen 537.985 314.033

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bestemmingsfondsen 2.175.954 2.471.034

Algemene en overige reserves 0 0

Totaal eigen vermogen 2.175.954 2.471.034

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 2.471.034 -295.080 2.175.954

Totaal bestemmingsfondsen 2.471.034 -295.080 0 2.175.954

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2019

en resultaat over 2019

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 2.175.954 -295.080

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat Stg. PCSOH Zorgverlening 2.175.954 -295.080

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat Stg. PCSOH Huisvesting 1.579.419 116.459

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 3.755.373 -178.621

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2019 31-12-2019

€ € € € €

- reorganisatie 0 0

- jubileumverplichtingen 127.823 9.846 7.425 130.244

- langdurig zieken 83.127 46.187 36.940

- verlieslatend contract 0

Totaal voorzieningen 210.950 9.846 53.612 0 167.184

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

31-12-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 31.090

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 136.103

hiervan > 5 jaar 94.007

In de jaarrekening 2019 is een vordering opgenomen inzake 'transitievergoedingen bij einde dienstverband na ziekte'. De vordering

betreft uitbetaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015 en bedraagt € 76.310. De uitbetaling zal mogelijk in 2020 plaatsvinden.
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7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Schulden aan banken 2.909.473 3.021.373

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 2.909.473 3.021.373

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 3.203.273 3.455.173

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 181.900 251.900

Stand per 31 december  3.021.373 3.203.273

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 111.900 181.900

Stand langlopende schulden per 31 december 2.909.473 3.021.373

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 111.900 181.900

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 2.909.473 3.021.373

hiervan > 5 jaar 2.461.873 2.573.773

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

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 221.748 229.816

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 111.900 181.900

Belastingen en premies sociale verzekeringen 229.634 182.068

Schulden terzake pensioenen 43.908 22.329

Nog te betalen salarissen 74.009 59.033

Vakantiegeld 267.826 246.552

Vakantiedagen 175.161 210.215

Overige schulden 539.246 395.084

Totaal overige kortlopende schulden 1.663.432 1.526.997

14. Financiële instrumenten

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

Huurverplichtingen

Huur Westerkim, volgens huurovereenkomst met Ymere, looptijd 2,5 jaar, bedrag per jaar € 477.000.

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rabobank N.V. luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op de machines en installaties.

Algemeen

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

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt in 

overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen niet in financiële derivaten.

Kredietrisico

De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De kredietrisico's zijn 

beperkt. 

Renterisico

Het renterisico voor de instelling is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze 

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de 

looptijd. 

Reële waarde

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

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

36



Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en

maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting PCSOH heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig

mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met

uitkomsten van interne en externe controles. 

Stichting PCSOH verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en

verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning. 
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Stichting PCSOH

2.12 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

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 Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 6.727.873 5.196.065 1.617.199 13.541.137

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.836.350 3.932.190 810.431 7.578.971

Boekwaarde per 1 januari 2019 3.891.523 1.263.875 806.768 0 0 5.962.166

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 19.683 188.138 153.587 361.408

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 211.846 192.916 208.034 612.796

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -192.163 -4.778 -54.447 0 0 -251.388

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 6.747.556 5.384.203 1.770.786 0 0 13.902.545

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 3.048.196 4.125.106 1.018.465 0 0 8.191.767

Boekwaarde per 31 december 2019 3.699.360 1.259.097 752.321 0 0 5.710.778

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-20% 0,0% 0,0%
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Stichting PCSOH

2.13 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019 (enkelvoudig)

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2020

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Rabobank 20-nov-06 4.476.073 40 hypothecair 2,40% 3.133.273 0 111.900 3.021.373 2.461.873 27 111.900

Rabobank 23-apr-14 700.000 5 hypothecair 3,30% 70.000 0 70.000 0 0 *

Totaal 3.203.273 0 181.900 3.021.373 2.461.873 111.900

* Voor deze financiering gelden de volgende voorwaarden:

- nakoming negative pledge en pari passu (negatieve hypotheekverklaring)

- voldoen aan solvabiliteitsratio van minimaal 25%
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Stichting PCSOH

2.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.183.561 985.546

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 8.570.239 8.102.397

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 453.500 0

Opbrengsten Jeugdwet

Opbrengsten Wmo 135.615 155.853

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg)

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg

Overige zorgprestaties 73.363 110.110

Totaal 10.416.278 9.353.906

Toelichting:

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Subsidies Zvw-zorg

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 13.044 102.295

Overige Rijkssubsidies

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 124.567 68.218

Overige subsidies

Totaal 137.611 170.513

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 381.127 378.278

Doorberekende maaltijden en overige services 861.528 665.697

Totaal 1.242.655 1.043.975

In het Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg zit een bedrag van € 30.000 overproductie opgenomen. Definitieve 

toekenning hiervan is afhankelijk van de landelijke nacalculatie door NZa.
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LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 6.249.389 5.554.509

Sociale lasten 1.146.340 923.829

Pensioenpremies 480.593 425.514

Andere personeelskosten: 147.095 146.871

Dotatie voorziening reorganisatie en arbeidsongeschiktheid -46.187 -29.576

Subtotaal 7.977.230 7.021.147

Personeel niet in loondienst 818.781 766.281

Totaal personeelskosten 8.796.011 7.787.428

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

Zorgverlening 164 155

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 164 155

14. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

- materiële vaste activa 612.796 690.408

Totaal afschrijvingen 612.796 690.408

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 639.465 577.279

Algemene kosten 575.523 535.273

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 365.720 333.725

Onderhoud en energiekosten 544.863 467.824

Huur en leasing 481.167 467.043

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 2.606.738 2.381.144

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 6 155

Rentelasten -76.085 -83.197

Totaal financiële baten en lasten -76.079 -83.042
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 Nr. 769 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Protestants Christelijke Stichting  Ouderenzorg Haarlemmermeer te 
Hoofddorp gecontroleerd.  
 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer op 
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi 
(RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer 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. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere  
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 

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

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

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW 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 bestuurs-
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 
 

C. 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 getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie 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 organisatie te liquideren of de activiteiten 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 organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van de organisatie. 
 
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 fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controle-
protocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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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 controle-
werkzaamheden 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 
organisatie; 

 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 organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

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

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd 
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
 
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 25 mei 2020 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
was getekend, 
H. de Wilde RA 


