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1. Voorwoord  
 
Het jaar 2017 was een jaar waarin veel is gevraagd van onze medewerkers. Door de vergrijzing, 
verplichte rapportages en een tekort op de arbeidsmarkt hebben zorgprofessionals het druk. We 
hebben er ook dit jaar alles aan gedaan om zoveel mogelijk nieuwe collega’s in de zorg te werven en 
ze binnen boord te houden. Ook wat betreft de ondersteuning hebben we een aanzet gemaakt om 
werkzaamheden efficiënter te laten verlopen middels de Lean-methode. Dit gaan we nog nader 
uitbouwen. Het terugdringen van het ziekteverzuim onder onze medewerkers vormde ook een 
essentieel onderdeel van het gezonder maken van onze organisatie. Hiertoe hebben we een afdeling 
Vitaliteit en Verzuim in het leven geroepen. Belangrijkste streven in 2017 was om Vivent meer op orde 
te krijgen, zowel financieel als wat betreft ons aanbod voor cliënten in de praktijk van alledag.  
 
De impuls die we hebben kunnen geven aan de verpleeghuiszorg door de Van Rijn-gelden die begin 
2017 beschikbaar werden gesteld, heeft een positieve bijdrage geleverd aan onze zorg. Voor een deel 
zijn deze gelden ingezet om het ziekteverzuim te verminderen en om meer handen aan het bed te 
hebben. Daarnaast hebben we ons uiteraard ook op extramurale zorg gericht, vanuit het streven om 
cliënten de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig te kunnen blijven 
wonen.  
 
In vervolg op de eind 2016 ingezette nieuwe koers van Vivent onder de noemer Vivent 2.0 hebben we 
inspiratiesessies gehouden met onze medewerkers over hoe en vanuit welk idee we onze diensten 
willen bieden. Daar zijn vier kernwaarden uit voortgekomen, die een basis voor ons werk vormen en 
van waaruit we volgende stappen kunnen zetten. Onze kernwaarden zijn: aandacht, werkplezier, 
eigenaarschap en gastvrijheid. Ze bieden grond onder onze voeten in het werkveld van zorg en 
welzijn waarin we actief zijn. Daarnaast hebben we een nieuwe besturingsvisie geformuleerd die weer 
een frisse blik werpt op de toekomst van onze organisatie. 
 
Kostprijsanalyses en marktonderzoek hebben inzicht en transparantie geboden in onze financiële 
situatie, die eind van het jaar zichtbaar verbeterd was. We hebben het jaar dan ook financieel positief 
afgesloten. Alle ontwikkelingen en bereikte doelen van dit jaar bieden een gezonde basis om 2018 
met nieuw elan in te gaan.  
 
Carla Lasonder 
Raad van Bestuur Vivent 
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2. De organisatie Vivent 
 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vivent 

Adres Rijnstraat 10 

Postcode 5215 EK 

Plaats ‘s-Hertogenbosch 

Telefoonnummer 088 – 163 70 00 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 17167201 

E-mailadres info@vivent.nl 

Internetpagina www.vivent.nl 

 
Juridische structuur 
Op 1 juli 2004 is Stichting Vivent opgericht. Onderdelen van Stichting Vivent is Stichting Verhuur 
Vivent. Stichting Huisvesting Thuiszorg stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en Stichting Allcare zijn per 1 
januari 2017 middels een juridische fusie opgegaan in Stichting Vivent. Momenteel heeft Stichting 
Vivent een deelneming in de Welkom Kraamzorg B.V. van 35% en een 100% deelneming in Vivent 
Het Andere Wonen B.V.  
 
Divisies en medezeggenschap  
Sinds 1 augustus 2012 bestaat Stichting Vivent uit drie divisies: de divisie Thuiszorg, de divisie Wonen 
en Zorg en de divisie Expertisecentrum en twee stafafdelingen: Bedrijfsondersteuning en Personeel & 
Organisatieontwikkeling. In 2017 is toegewerkt naar de samenvoeging van de divisies Wonen en Zorg 
en Expertisecentrum tot de divisie Intramuraal per 1 januari 2018. De Stichting kent een 
Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad. De intramurale locaties in de divisie Wonen en Zorg 
en het Expertisecentrum hebben elk hun eigen (lokale) cliëntenraad. Een extramurale cliëntenraad 
vertegenwoordigt in zijn geheel de extramurale zorg. 
 

Werkgebied en contractpartijen  
Vivent is werkzaam in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Boxtel, Vught, Sint-
Michielsgestel, Haaren en Heusden. In al deze gemeenten zijn contracten afgesloten met financiers 
voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de Wet Langdurige Zorg en met alle Zorgverzekeraars. 
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Organogram Vivent  

 
 

 
  

Stafdienst 
Bedrijfsondersteuning 

 
Financiële Administratie 
Financial Control 
Salarisadministratie 
Informatisering  
Automatisering  
Inkoopservice  

Vastgoed en Huisvesting  
Vraagbaak  

50 Teams 
Divisie Thuiszorg 

 
 
Wijkverpleging 
Dagbesteding 
Gespecialiseerde 
Verpleging Thuis 
Gespecialiseerde Thuis 
begeleiding  
Vivent Omzorgen 
Vivent Entree 
Nachtzorg  

19 Teams en 6 
vakgroepen 

Divisie 
Expertisecentrum 

 
Vivent Mariaoord  
-Revalidatie 
-NAH 
-JMD 
-Somatiek 
-PG 
-Dagbehandeling 
-Behandeling en  
 consultatie 
-Kennisplein  

33 Teams 
Divisie Wonen en Zorg 
 
 
Vivent Berlerode 
Vivent Litserborg 
Vivent De Hooghe Clock 
Vivent Hof van Hintham 

 
 
 

 

Stafdienst Personeel en 

Organisatieontwikkeling 

PO&O 
Coaches 
Opleidingen 
Vitaliteit en Verzuim 
Werving en Selectie 
Centrale Flexpool 
 

Bestuurssecretaris 

Communicatie 

Officemanagement 

Medische staf 
Verpleegkundige 

Adviesraad 

Raad van Bestuur Centrale 
Cliëntenraad/ 

Ondernemingsraad 

Raad van Toezicht 
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Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
 

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP einde 2017 400 

Aantal cliënten in instelling op basis van GRZ einde 2017 26 

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten dagbesteding) einde 2017 2.622 

Aantal dagen zorg met verblijf in 2017 146.249 

Aantal dagdelen dagbesteding in 2017 67.790 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde 2017 1.309 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde 2017 795 

 
Samenwerkingsrelaties en netwerken 
Vivent participeert op bestuurlijk niveau actief in het Zorgzaam Netwerk ’s-Hertogenbosch, het 
Zorgzaam Netwerk Rosmalen, Zorgzaam Boxtel, Platform Wonen, Samen Sterk in de Wijk Vught, het 
Bestuurdersoverleg VV&T regio ’s-Hertogenbosch, het regionaal netwerk transmurale 
Ketensamenwerking en het regionale Netwerk Dementie. Daarnaast is er een nauwe samenwerking 
met de zorggroepen van huisartsen, de ziekenhuizen en met Hospice De Duinsche Hoeve, dat zich op 
het terrein van Vivent Mariaoord bevindt. De Raad van Bestuur van Vivent participeert in het bestuur 
van het Hospice. Bovendien neemt Vivent deel in besturen van diverse gezondheidscentra zoals 
Gezondheidscentrum Noord (’s-Hertogenbosch) en Gezondheidscentrum de Vier Kwartieren (Boxtel) 
en het netwerk Palliatieve Zorg.  
 
Evenals in voorgaande jaren onderhoudt Vivent samenwerkingsrelaties met financiers, leveranciers, 
collega-zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in de regio zoals Divers en Juvans. Ook 
wordt actief contact onderhouden met klantenplatforms zoals de WMO-raad en de Seniorenraad.  
Op bestuurlijk niveau, evenals binnen de eigen locaties, staan medewerkers open om met vrijwilligers 
en mantelzorgers samen te werken. Vivent participeert in de Vrijwilligersacademie die in  
’s-Hertogenbosch georganiseerd wordt.  
 
Vivent werkt intensief aan versterking van de keten voor de doelgroepen dementie, somatiek, jonge 
mensen met dementie (JMD), niet aangeboren hersenletsel (NAH) en geriatrische revalidatie. Ook 
wordt actief ingezet op het palliatieve netwerk, de COPD-keten en het wondexpertisecentrum (WEC). 
Dit doet Vivent om de cliënt de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en de 
regie bij de cliënt te laten. Hierbij ontstaat een verschuiving, waarbij intramurale cliënten op een later 
moment in hun ziekteproces worden opgenomen, nadat zij eerst op een andere wijze zorg hebben 
ontvangen. Zo is de omvang van zowel de eerstelijnsbehandelingen als de dagbesteding in 2017 
gegroeid en de dagbehandeling gestabiliseerd. De meerwaarde van inzet van Vivent-behandelaars 
vergeleken met reguliere eerstelijnsbehandelaars is vooral gelegen in de onderlinge multidisciplinaire 
samenwerking en de expertise in complexe zorg op bovengenoemde ketens. De groei is met name te 
zien vanuit de inzet van de fysiotherapeut en ergotherapie op aanvraag van de wijkverpleegkundige.  
 
Voor de verdere specialisatie van de zorg en behandeling voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel neemt Vivent sinds 2016 deel aan het nieuwe NAH-netwerk van Vilans. Ook is Vivent 
vanaf 2016 toegetreden tot het landelijk netwerk van expert-organisaties op het vlak van jonge 
mensen met dementie. In 2017 hebben beide netwerken concrete input geleverd voor 
kwaliteitsverbeteringen op de werkvloer in de multidisciplinaire teams. 
 
Bij het aangaan van verdere samenwerkingsverbanden gaat Vivent uiteraard na of deze passen 
binnen de kaders van de mededingingswetgeving. 
 
Normen voor goed bestuur  
Vivent hanteert de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te 
houden op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die 
deel uitmaken van Stichting Vivent. Bovendien heeft de Raad van Toezicht een belangrijke 
adviserende rol naar de Bestuurder. De Raad van Toezicht heeft in 2017 het functioneren van de 
Bestuurder en zijn eigen functioneren geëvalueerd conform de code.  
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Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur geeft leiding aan het Managementteam, bestaande uit de drie divisiemanagers, 
de manager HRM en de concern controller/manager bedrijfsvoering. Vanuit co-creatie met de 
Ondernemingsraad (OR) en Centrale Cliëntenraad (CCR) wordt concernbeleid ontwikkeld. Dat 
betekent dat er regelmatig ontmoetingen plaatsvinden tussen de Bestuurder, MT-leden, OR-leden en 
CCR-leden om ideeën en verwachtingen te delen alvorens het formele adviestraject te doorlopen. 
Deze werkwijze heeft in 2017 zijn vruchten wederom afgeworpen. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar in 
de betrokkenheid van het MT en de raden bij de inspiratiebijeenkomsten die hebben geleid tot een 
nieuwe besturingsvisie. Vanuit het juridisch organogram van Vivent is de Bestuurder tevens 
Bestuurder van Stichting Verhuur Vivent. De Bestuurder vertegenwoordigt Vivent die aandeelhouder 
is van Welkom Kraamzorg B.V. (35% van de aandelen) en Vivent Het Andere Wonen B.V. (100% van 
de aandelen). 
 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

Mw. C. 
Lasonder  

Voorzitter Raad 
van Bestuur  

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Revant 
Lid Raad van Toezicht Emergis 
Lid Bestuur Hospice De Duinsche Hoeve  

 
In 2017 heeft Vivent zich gefocust op het vinden van een gemeenschappelijk gedragen taal. De 
nieuwe kernwaarden en het ontwerp van een nieuwe besturingsvisie zijn daaruit voortgevloeid. Beide 
zijn tot stand gekomen met input van honderd medewerkers die tijdens vier inspiratiebijeenkomsten 
hun stem hebben laten horen. Zij konden zich uitspreken over zaken die zij goed vonden gaan en die 
zij verbeterd zouden willen zien. Ook hun ideeën over hoe de verbeteringen gerealiseerd zouden 
moeten worden konden zij laten horen.  
 
Daarnaast is er een maturiteitsonderzoek uitgevoerd dat Vivent inzicht heeft gegeven in de 
veranderbereidheid en -kundigheid van haar medewerkers. Ook is een uitgebreide marktanalyse 
gedaan die als basis heeft gediend voor een tweetal processen. Ten eerste voor het proces ter 
bepaling van de kostprijzen en ten tweede voor het proces en de strategische keuzes in de 
toekomstige dienstverlening. Dit alles heeft geleid tot een nieuwe besturingsvisie en vier kernwaarden: 
gastvrijheid, aandacht, werkplezier en eigenaarschap. In de tweede helft van 2017 is een eerste start 
gemaakt met het vernieuwen van de besturingsvisie.  
 
Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht werkt op basis van de principes van de Zorgbrede Governance Code (2017). 
De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en uitgewerkt in de statuten, het 
bestuursreglement en het reglement Raad van Toezicht. In het kader van de invoering van de nieuwe 
Zorgbrede Governance Code zijn de statuten en de beide reglementen waar nodig aangepast.  
 
Het jaar 2017 was voor de Raad van Toezicht een jaar van bouwen en afscheid nemen. Op 1 januari 
van dit jaar zijn mevrouw Van Veen, de heer Poos en de heer Vermeulen toegetreden tot de Raad van 
Toezicht. Hierdoor heeft er een vloeiende overdracht plaatsgevonden van de per 1 september 2017 
afgetreden mevrouw Daverveld en mevrouw Van Toorenburg naar de nieuwe leden. Door deze 
werkwijze is de continuïteit van kennis binnen de Raad van Toezicht en zijn commissies zo optimaal 
mogelijk behouden.  
 
Vivent is in de eerste helft van 2017 onder leiding van de Raad van Bestuur bezig geweest met de 
ontwikkeling van een nieuwe besturingsvisie en kernwaarden, zonder hierbij afbreuk te doen aan de 
principes van ‘De bedoeling’ die vijf jaar eerder tot een organisatieverandering hebben geleid. De 
Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest bij dit proces en heeft als sparringpartner voor de Raad 
van Bestuur zijn bijdrage geleverd.  
 
Gezien de krapte in de budgetten en de noodzaak om financieel gezond te blijven, heeft de Raad van 
Toezicht in 2017 de ontwikkelingen in de exploitatie nauwgezet gevolgd. Met name de continuïteit van 
de dienstverlening in combinatie met het hoge ziekteverzuim en verloop van medewerkers is in ieder 
overleg uitgebreid aan de orde gesteld.  
 
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. Dit keer heeft de evaluatie medio 2017 
plaatsgevonden. Doordat de raad dit jaar veel nieuwe gezichten heeft gekregen, heeft de evaluatie 
deze keer vooral geleid tot nieuwe werkafspraken.  
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In 2017 hebben alle nieuwe leden van de Raad van Toezicht alle locaties van Vivent bezocht in het 
kader van hun inwerkprogramma. Daarnaast heeft de Raad een bezoek gebracht aan een van de 
locaties van Vivent Het Andere Wonen en diverse intramurale locaties en één thuiszorgteam. Zoals 
ook geformuleerd is in de toezichtvisie wil de Raad van Toezicht transparant en laagdrempelig zijn en 
vindt het daarom cruciaal zichtbaar te zijn voor de medewerkers van Vivent.  
 
De Raad van Toezicht heeft tweemaal gesprekken gevoerd met beide medezeggenschapsorganen 
(CCR en OR). Daarnaast zijn beide leden die op voordracht van de medezeggenschapsorganen zijn 
benoemd, apart met de CCR en OR in gesprek gegaan. Verder heeft de Raad van Toezicht tweemaal 
met het managementteam van gedachten gewisseld. 
 
De Auditcommissie Financiën is zes keer bijeen geweest. Er ligt in deze overleggen veel focus op de 
processen, naast de bespreking van rapportages en analyses. Belangrijke thema’s voor de 
Auditcommissie Financiën vormden de besluitvorming rondom de verkoop van de panden aan 
Rijnstraat 4 en 10, de totstandkoming van de kostprijzen en Product Markt Combinaties (PMC’s) en de 
selectie van een nieuwe accountant. Daarnaast heeft de Auditcommissie Financiën de 
resultaatontwikkeling strak gevolgd, evenals de ontwikkelingen van Vivent Het Andere Wonen B.V. en 
de gevolgen van haar exploitatie voor de resultaten van Vivent.  
 
De Auditcommissie Kwaliteit is twee keer bijeen geweest. Tijdens deze twee vergaderingen is gestart 
met een zogenaamde ‘miniatuur’, een twee uur durende rondgang. De miniatuur is wederom positief 
ervaren, door zowel de leden van de auditcommissie als van de teams en zal derhalve ook in 2018 
onderdeel van de vergadering van de auditcommissie blijven. De Auditcommissie Kwaliteit heeft in 
2017 uitvoerig stilgestaan bij de aanpak en stand van zaken van de invoering van zowel het 
Kwaliteitskader Zorg als de nieuwe Zorgbrede Governance Code. 
  
De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes maal regulier vergaderd. De belangrijkste onderwerpen 
waren: 

 Totstandkoming van een nieuwe besturingsvisie inclusief kernwaarden 

 Actieplan invoering Zorgbrede Governance Code 2017 

 Actieplan invoering Kwaliteitskader Zorg 

 Ontwikkelingen binnen Vivent Het Andere Wonen B.V. 

 Kompas (Kaderbrief) 2018 

 Jaarplan 2018 

 Begroting 2018 

 Jaarverslag en jaarrekening 2016 

 Kwartaalrapportages 

 Ontwikkeling van kostprijzen en PMC’s 

 Voortgang belangrijkste P&O thema’s: verzuim en vacatureruimte 

 Verkoop panden Rijnstraat 4 en 10 
 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 goedkeuring gegeven aan de volgende besluiten van de Raad 
van Bestuur: 

 Bestuursverslag en jaarrekening 2016 

 Begroting 2018 

 Kompas (Kaderbrief) 2018 

 Bijgestelde mandaatregeling 

 Invoering nieuwe besturingsvisie 

 Verkoop panden Rijnstraat 4 en 10 
 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 de volgende besluiten genomen: 

 Vaststelling WNT indeling 2017 

 Benoeming PWC tot nieuwe accountant 

 Instemming herzien reglement Raad van Toezicht 

 Vaststelling toezichtvisie en kaders voor Toezicht  
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De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) in 2017 
  

Naam Bestuursfunctie Functies/nevenfuncties 

Mevrouw Drs. 
M.C.C. Bekker 

Voorzitter RvT  
Voorzitter 
remuneratiecommissie 

Eigenaar Bestuur Advies in Beeld 
Lid RvC Havensteder Rotterdam 
Vicevoorzitter Woonbedrijf SWS.Hhvl Eindhoven 
Lid RvT Stichting de Wever 

Mevrouw Drs. 
M.J.C. 
Daverveld  
 

Lid RvT op voordracht 
van de Centrale 
Cliëntenraad  
Voorzitter 
auditcommissie 
kwaliteit – tot 1 
september 2017 

Eigenaar Reëlle Communicatie  
Voorzitter Raad van Toewijzing van het DELA 
Goededoelenfonds 
Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap van 
Brabants Besten voor Provincie Noord-Brabant 

De heer Ir. G.A. 
Poos 

Lid RvT 

Vice voorzitter RvT 

Voorzitter 
auditcommissie 
financiën 

Eigenaar GAP Beheer 
Voorzitter RvT Stichting Huisartsenposten 
Midden-Brabant 
Lid RvT Pleyade, Arnhem 

Mevrouw Dr. mr. 
M.M. van 
Toorenburg  

Lid RvT  
Lid auditcommissie 
kwaliteit – tot 1 
september 2017 

Lid Tweede Kamer CDA-fractie  
Lid RvT Reinier van Arkelgroep  
Lid Raad van Toezicht Nationaal Monument 
'kamp Vught' 

De heer Prof. dr. 
mr. E.P.M. 
Vermeulen 

Lid RvT 

Lid 
remuneratiecommissie 

Lid auditcommissie 
kwaliteit 

Head of Governance, Philips Lighting 

Professor of Business and Financial Law, Tilburg 
University 

Mevrouw Drs I. 
van Veen MHA 

Lid RvT 
Voorzitter 
auditcommissie 
kwaliteit 

Eigenaar Hof van Eersel 
Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant 
Lid Raad van Commissarissen Stichting 
Beweging 3.0 
Lid Raad van Toezicht Stichting Daelzicht 
Voorzitter Netwerk Ketenzorg Dementie regio 
Eindhoven e.o.  
Lid programmaraad Vilans 

De heer Drs. 
R.J. Slaghuis 
MHA 

Lid RvT 
Lid auditcommissie 
financiën 

Directeur Strategie en Verkoop Stichting Lunet 
Zorg 
Raad van Toezicht Robert Coppes Stichting 
Voorzitter van de coöperatie Limburgse 
Zorgboeren 

 
 
Rooster van aftreden 
 

Naam Benoemd op 
voordracht van 

Datum 
benoeming 

Aftredend d.d. 

Mevr. M.C.C. 
Bekker 

Raad van Toezicht 01-04-2016 01-04-2020 

Dhr. G.A. Poos Raad van Toezicht 01-01-2017 01-01-2021 

Dhr. R.J. Slaghuis  Raad van Toezicht  01-07-2015 01-07-2019 

Mevr. I. van Veen Ondernemingsraad 01-01-2017 01-01-2021 

Dhr. E.P.M. 
Vermeulen 

Centrale 
Cliëntenraad 

01-01-2017 01-01-2021 
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Medezeggenschap  
Centrale Cliëntenraad  
Over de volgende onderwerpen is tussen de Bestuurder en de Centrale Cliëntenraad (CCR) van 
Vivent overleg gevoerd en heeft de CCR advies uitgebracht: 

 De transitie van Vivent naar Vivent 2.0 

In december 2016 heeft de CCR zijn gedachten en uitgangspunten geformuleerd over de 

voorgenomen transitie van Vivent naar Vivent 2.0. Deze ‘contourschets’ heeft model gestaan 

voor de adviesaanvraag en heeft geleid tot een positief advies onder voorwaarden.  

 Jaarplan 2017 met bijbehorende begroting 

De CCR heeft, ondanks zorgen over het verloop van het adviestraject (het tijdig betrekken van 

de diverse cliëntenraden bij het opstellen van de plannen), een positief advies uitgebracht 

onder voorwaarden. Het tijdig en open overleg hierover met de verantwoordelijk manager in 

de Financiële Commissie wordt door de cliëntmedezeggenschap noodzakelijk bevonden en 

gewaardeerd. 

 Beleefde kwaliteit van zorg binnen Vivent 

Op verzoek van de Bestuurder en de Raad van Toezicht heeft de CCR een notitie uitgebracht 

over de beleefde kwaliteit van zorg binnen Vivent. De bevindingen zijn uitgebreid besproken 

met de Bestuurder en de Raad van Toezicht. 

 Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden 

Het overleg tussen de Bestuurder en de CCR heeft ertoe geleid dat het advies hierover is 

opgeschort, totdat er duidelijkheid is over de ‘status’ van deze overeenkomst en algemene 

voorwaarden. 

 Studiedag cliëntmedezeggenschap 2017 

De cliëntmedezeggenschap heeft twee dagen besteed aan de positie, rol en communicatie 

door en binnen de cliëntmedezeggenschap. Dit onder begeleiding en coaching van twee 

interne coaches. 

 Kwaliteitskader Vivent 

Het Kwaliteitskader Vivent is uitvoerig besproken binnen de cliëntmedezeggenschap en met 

het management van Vivent. Geconcludeerd is dat dit een zich ontwikkelend thema is dat 

blijvende aandacht van de cliëntmedezeggenschap verdient. 

 Projectplan Lean 

De CCR heeft positief geadviseerd over het voorgenomen traject. 

 Beschikbaar stellen aanvullende middelen in het kader van de extra Van Rijn-gelden 

De CCR heeft de inspanningen hiervoor positief beoordeeld en zal dit ook uitdragen naar de 

diverse betrokken instanties. 

 Techniek in de zorg 

Na uitvoerig overleg met de Bestuurder en de betrokken Vivent-disciplines is besloten om wat 

betreft techniek in de zorg voorlopig uit te gaan van bewezen oplossingen in plaats van een 

voortrekkersrol te ambiëren. 

 Dienstenpakket Ziggo 

Uit het overleg met de betrokken Vivent-disciplines en de Bestuurder is de conclusie 

getrokken dat er onvoldoende informatie voorhanden is om hierover een advies op te stellen. 

Dit onderwerp zal in 2018 zijn vervolg krijgen. 

 Restauratieve voorzieningen en inzet van Care Culinair 

De CCR heeft positief geadviseerd over de inzet van Care Culinair onder de voorwaarde dat 

dit in goed overleg met de lokale cliëntenraden opvolging krijgt. 

 Zorg rondom overlijden 

De CCR heeft positief geadviseerd onder de voorwaarde dat de lokale gebruiken nog 

afgestemd worden met de lokale cliëntenraden. 
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 Voortgang onderhanden activiteiten en projecten 

De CCR heeft de Bestuurder een overzicht aangereikt van onderhanden activiteiten en 

projecten en zijn zorg uitgesproken over de afronding hiervan. Het overleg hierover heeft ertoe 

geleid dat een aantal activiteiten ‘on hold’ zijn gezet en andere zaken vlot zijn getrokken.  

 Overleg met het Zorgkantoor 

De CCR heeft een gewaardeerd overleg gevoerd met het Zorgkantoor. De door de 

cliëntenraad beleefde kwaliteit van zorg is uitvoerig toegelicht, waarbij diverse projecten in dit 

kader aan de orde zijn geweest. Van beide kanten zijn deze projecten positief beoordeeld. 

 Omzorgen en Vivent Entree Services 

De CCR heeft een positieve kijk op de gepresenteerde ontwikkelingen van Omzorgen en 

Vivent Entree Services. 

 Informatiserings- en automatiseringsplan 

Op uitnodiging van de CCR heeft de nieuwe verantwoordelijk manager een toelichting 

gegeven op zijn eerste bevindingen. De raad wacht het nog op te stellen en aan te reiken  

I&A-plan af. 

 Jaarplan 2018 met bijbehorende begroting 

De CCR heeft het Jaarplan 2018, mede op advies van de Financiële Commissie, met een 

aantal opmerkingen, positief beoordeeld.  

Ondernemingsraad (OR) 
Adviesaanvragen door Vivent voorgelegd aan de Ondernemingsraad: 

 Nieuwe functies in het kader van reduceren verzuim: stresscoach en casemanager vitaliteit en 
verzuim 

 Herinrichting zorg-administratieve processen  

 Besturingsvisie en daaruit voortvloeiende nieuwe functies programmamanager, manager 
facilitair, manager behandeling en consultatie en coördinerend verpleegkundige 

 Mandaatregeling  
 

De organisatie heeft de Ondernemingsraad om instemming gevraagd over: 

 Wijziging verzuimreglement en regeling verzuim en re-integratie 

 Aanpassing wervingsbonus  

 Nieuwe indeling kantoorfuncties centrale flexpool  

 Gewijzigde uitwisselingsprocedure leerlingen 

 Verzuimproces in het kader van Arbeids Deelname Systeem Synthra 

 Actualiseren functiehuis 

 Bevoegd en bekwaam  
 
De volgende onderwerpen werden structureel besproken: 

 Verzuim  

 Begeleiding verzuim door Synthra 

 Kanteling werktijden  

 Vivent 2.0 

 Flexpool  

Andere onderwerpen waarover tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad gesproken is:  

 Inschaling FWG verpleegkundigen 

 Begroting 2017  

 Jaarplan Vivent 2017 

 Strategisch personeelsplan 

 Inzet van medewerkers tijdens de zomerperiode  

 Cadeaubonnenactie zomerperiode 

 Strategisch Vastgoedbeleid 

 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 Bescherming persoonsgegevens 

 In- en uitstroom medewerkers en aantal openstaande vacatures  
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 Werving medewerkers niveau 2 met opleidingsplaats verzorgende 3-IG  

 Inhuur externe adviesbureaus 

 Voortgang projecten WLZ en Waardigheid en Trots  

 Verkoop panden Rijnstraat 4 en 10  

 Kompas 2018  

 Begroting 2018  

 Autoleaseplan  

 Mobiliteitsplan 

 Product Markt Combinaties  

 Evaluatie zomerperiode 2017  

Communicatie  

In 2017 is de positionering Nu is van u gehanteerd in de communicatie van Vivent. Afdeling 

Communicatie bereidde zich voor om de slogan te laten vervallen per 2018, met behoud van de 

positionering en kernboodschap. In het laatste half jaar heeft het team de slogan gefaseerd verwijderd 

uit communicatie-uitingen van Vivent. 

Vivent heeft ingezet op zichtbaarheid online en offline met doorlopende online campagnes, 

maandelijkse printmedia-uitingen en het, net zoals de afgelopen jaren, tweemaal verschenen Vivent 

magazine. Voor 2018 is een stage-opdracht geformuleerd om te laten onderzoeken in hoeverre het 

magazine bijdraagt aan de promotie en afname van zorg en diensten van Vivent in vergelijking met 

andere media.  

 

Afdeling Communicatie heeft de digitale vindbaarheid verbeterd, zowel middels zoekmachine-

optimalisatie als gerichte digitale advertenties. Er zijn promotiefilmpjes gemaakt voor alle onderdelen 

en er is gestart met vernieuwing van de fotografie. Per divisie en locatie wordt afgestemd en gezorgd 

voor een gestructureerde inzet van communicatiemiddelen. Afdeling Communicatie adviseert en 

faciliteert de teams op maat.  

 

Intern (medewerkers en vrijwilligers) is gecommuniceerd over Vivent 2.0, het proces en de resultaten, 

die in het laatste half jaar zijn opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering. Vanaf de tweede helft van 

2017 hebben de nieuwe kernwaarden een prominente plaats in de interne communicatie gekregen. 

Verhalen uit de praktijk hebben een belangrijke plaats in de communicatie van Vivent. In 2017 is 

Social Shift verder uitgebouwd tot een team van ruim 40 medewerkers, die mooie verhalen over hun 

werk bij Vivent posten op hun eigen social media kanaal. Deze verhalen worden ook gebruikt voor 

corporate uitingen. Ook in het Vivent magazine vormen persoonlijke verhalen uit de praktijk een 

essentieel onderdeel.  

Zorgkaart Nederland is in 2017 onder teams en cliënten verder gepromoot. Het aantal waarderingen is 

fors gegroeid door mogelijkheden die vanuit Vivent zijn geïnitieerd en door de telefonisch interviews 

die Zorgkaart Nederland geboden heeft. De waarderingen worden in communicatie-uitingen gebruikt 

als testimonials en door de teams opgepakt voor verdere verbetering van hun werkzaamheden. 

Om de vrijwilligers van Vivent goed te informeren, is gestart met een digitale nieuwsbrief voor 

vrijwilligers. Vanuit technisch oogpunt was het niet mogelijk hen dezelfde nieuwsbrief als de rest van 

de medewerkers te sturen. Er wordt onderzoek gedaan naar de ontvangst van deze nieuwsbrief. Op 

grond daarvan zal in 2018 bekeken worden hoe deze informatievoorziening te vervolgen.  

De arbeidsmarktcommunicatie is volgens een separaat plan opgepakt. Ook wordt intern op diverse 

manieren gecommuniceerd over het project Vivent Vitaal, een van de projecten en initiatieven die 

bijdragen aan het terugdringen van het ziekteverzuim. 
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Vivent Entree is in de markt gezet met een goede marketingstrategie, een beter contact met 

leveranciers en het ontwikkelen van een community van leden van de Viventpas, met daarbij 

behorende events. Vanaf 1 augustus 2017 werkt een nieuwe collega twee dagen in de week bij 

afdeling Communicatie en twee dagen in de week voor Vivent Entree. 

Wat betreft het project Nieuwe Digitale Werkplek heeft afdeling Communicatie een bijdrage geleverd 

en is betrokken geweest bij de uitfasering van Viventweb. Ook de communicatie over de nieuwe 

samenwerking met Medicura in de Zorgwinkel binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis is en is vanuit dit 

team verzorgd.  
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4. Beleid, inspanningen en prestaties  
 
Algemeen 

Inzage in kostprijs en markt 

Om inzage te krijgen in de waarde van de diverse product-marktcombinaties heeft Vivent medio 2017 

een grootschalig kostprijs- en marktonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken 

waren eind derde kwartaal beschikbaar. Deze hebben in beeld gebracht dat de vraag naar 

verpleeghuiszorg en thuiszorg de komende jaren sterk zal toenemen. Ook is duidelijk geworden welke 

producten verlieslatend en winstgevend zijn. In het vierde kwartaal is gestart met het doorvoeren van 

aanpassingen op de verlieslatende producten. Met name de restauratieve voorzieningen en de 

eerstelijns behandeling hebben in dit kader veranderingen ondergaan. 

 
Intramurale zorg  
Kwaliteitsimpuls 
Begin 2017 werd het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit is een nieuw 
richtinggevend kader met randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. Naast een 
aantal concrete verplichtingen (zoals bijvoorbeeld het in beeld brengen van het aantal mensen dat 
decubitus heeft), onderscheidt dit kader zich vooral in de aandacht voor persoonsgerichte zorg. Dit 
sluit naadloos aan op het voornemen van Vivent belevingsgericht werken breder in te zetten. Deze 
plannen zijn dan ook verder uitgerold. In 2017 is binnen de intramurale zorg gefocust op 
kwaliteitsverbetering passend binnen het nieuwe kwaliteitskader en de financiële kaders.  
 
Om dit concreet gestalte te geven is gestart met het doornemen van de punten uit het kwaliteitskader 
per locatie door een multidisciplinaire groep. Deze bestond tenminste uit: een verzorgende of 
verpleegkundige, bij voorkeur een arts en een psycholoog, een lid van de cliëntvertegenwoordiging, 
een VVAR-lid, een OR-lid en de divisiemanager. 
 
Alle normen uit het nieuwe kader zijn gezamenlijk beoordeeld voor de desbetreffende locatie. In deze 
evaluaties kwamen twee items telkens als zeer urgent naar voren, te weten het ziekteverzuim en het 
aantal vacatures. Hierdoor ontstaat discontinuïteit binnen de teams. Het is voor alle kwalitatieve 
normen van belang om met een bekend en stabiel team te kunnen werken. Vanuit deze evaluaties is 
daarom als prioriteit voor 2017 het terugdringen van verzuim en versterken van de arbeidsmarktpositie 
gekozen. De verantwoording van de items uit het kwaliteitskader zal voor het jaar 2017 gebeuren in 
het kwaliteitsjaarverslag. Vanaf 2018 wordt gestreefd deze verslagen te integreren. 
 
Min of meer gelijktijdig met de bovengenoemde evaluaties maakte minister Van Rijn bekend dat er 
extra middelen beschikbaar zouden worden gesteld voor een kwalitatieve impuls voor noodlijdende 
verpleeghuizen. Vanuit de vicieuze cirkel van te weinig personeel, vacatures die niet ingevuld kunnen 
worden, door ziekte uitvallende medewerkers en wederom toegenomen werkdruk voor de werkzame 
medewerkers, heeft Vivent aanspraak gemaakt op deze middelen. Dit heeft erin geresulteerd dat 
Vivent medio 2017 bijna € 1,4 miljoen aan middelen toegekend heeft gekregen. 
 
Deze middelen zijn grofweg als volgt besteed: 

 Aanstellen stresscoach 

 Aanstellen twee casemanagers Vitaliteit en Verzuim 

 Allerlei zorg-ondersteunende activiteiten zoals inzet lager geschoolde medewerkers ter 
ondersteuning van de zorgprofessionals (bijv. beddenopmaak, schoonmaak, toezicht 
huiskamer), extra activiteitenbegeleiding en extra fysiotherapie 

 Aanstellen van coördinerend verpleegkundigen, die continuïteit en rust in de teams kunnen 
borgen en bovendien stap voor stap verbeteringen in het licht van het kwaliteitskader kunnen 
uitvoeren.  

  
Eind 2017 was er een voorzichtige kentering in het verzuim te zien en door het aanstellen van de 
coördinerend verpleegkundigen werden flinke stappen gezet wat betreft de verbetering van kwaliteit. 
Deze nieuwe trend wordt voortgezet vanuit de verruiming van de budgetten voor 2018. 
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Bewegingsgerichte zorg 
Het project Bewegingsgerichte zorg heeft ertoe geleid dat er voor elke bewoner door een fysio- en 
ergotherapeut een persoonlijk beweegplan is opgesteld. Dat is erop gericht om elke dag minimaal een 
half uur te bewegen. Dit beweegplan is vervolgens overgedragen aan de cliënt, zorg en familie met de 
doelstelling dat zij deze zelfstandig zoveel mogelijk kunnen uitvoeren. 
 
Belevingsgerichte zorg 
Het groot opgezette programma Belevingsgerichte zorg is in de eerste helft van 2017 doorlopen door 
een aantal teams van Vivent Berlerode en Litserborg. De insteek was om het vervolgens uit te rollen 
naar andere locaties. Door een verschil van inzicht met het trainingsbureau is echter tijdens de zomer 
van 2017 de samenwerking beëindigd. Vivent De Hooghe Clock is vervolgens gestart met het 
ontwikkelen van een pilot om de belevingsgerichte benadering verder uit te rollen met de eigen interne 
expertise. Deze pilot loopt begin 2018.  
 
Werken met Omaha 
In 2017 is het intramuraal werken met het nieuwe dossier dat, net zoals dat van de thuiszorg is 
gestoeld op Omaha, volledig uitgerold bij Vivent Mariaoord. In eerste instantie leek de systematiek 
beter te passen bij de geriatrische revalidatie en in het verlengde daarvan bij de somatische cliënt. Na 
enkele aanpassingen was het dossier echter ook goed bruikbaar voor de doelgroep jonge mensen 
met dementie. Vanaf 2018 vindt de uitrol naar het kleinschalig wonen plaats. 
 
Extramurale Zorg 
Thuiszorg en wijkverpleging  
Alle hervormingen in de langdurige zorg hebben grote consequenties voor de extramurale divisie van 
Vivent. Het overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen wat naadloos 
aansluit bij de visie en missie van Vivent. Alle inspanningen van de extramurale divisie zijn erop 
gericht om cliënten te ondersteunen om zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk en zo goed mogelijk 
thuis te blijven wonen. Door de inzet van ruim 50 teams Thuiszorg in de wijk maakt Vivent het mede 
mogelijk dat ouderen het leven op een fijne manier kunnen leiden zoals zij dat gewend zijn. Dit met de 
ondersteuning die zij nodig hebben, afgestemd op ieders persoonlijke zorgbehoefte en situatie.  
 
De eigen regie van de cliënt wordt vertaald in wederzijdse afspraken en vastgelegd in een passend 
zorgplan. Om de kwaliteit van het zorgplan te borgen, worden periodiek steekproeven genomen. Deze 
geven een positief resultaat. Een goede communicatie en samenwerking met de cliënt en diens 
mantelzorgers is daarbij van groot belang. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van het 
mantelzorgportaal Caren Zorgt is in 2017 substantieel toegenomen.  
 
Door de toenemende vergrijzing wordt het aantal ouderen dat thuiszorg nodig heeft steeds groter. 
Daarnaast wordt de zorg steeds meer complex. Het is een uitdaging om met de beperkte 
beschikbaarheid van zorgpersoneel en beperkte financiële middelen in de wijkverpleging 
hoogwaardige kwalitatieve zorg te bieden aan 2.700 extramurale cliënten.  
 
De samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen was intensief en goed in 2017. De omvorming van 
de Keten Dementie naar Netwerk Dementie was een belangrijk project, wat ondanks alle turbulentie 
goed verlopen is in nauwe samenwerking tussen VVT-partners en overige stakeholders. De 
kassiersfunctie van Vivent is vanaf 2018 beëindigd en er is een convenant getekend met alle 
relevante partijen. De casemanagers dementie zijn nu in dienst bij Vivent en zij vinden steeds beter de 
verbinding met de teams Thuiszorg, wijkverpleegkundigen en huisartsen.  
 
Ook de ketensamenwerking met het JBZ is geïntensiveerd; een manager Thuiszorg heeft de 
masterclass ketensamenwerking gevolgd, er worden mooie initiatieven gestart en goede resultaten 
behaald. Door het project ‘Beter Thuis’ is het in zorg nemen van nieuwe cliënten buiten kantooruren 
verbeterd, waardoor onnodige opname in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Er wordt verder 
gewerkt aan de transmurale zorgbrug met Gezondheidscentrum Noord en het JBZ.  

‘Meer voor minder en beter’ is de maatschappelijke opdracht van Vivent Thuiszorg. Het bieden van 
kwalitatief hoogwaardige en tevens doelmatige zorg moet leiden tot minder maatschappelijke kosten. 
Door de Wmo overeenkomst van Vivent met de Meierij-gemeenten en gemeente Heusden werd het 
mogelijk om verbinding te maken tussen het zorgdomein en het sociaal domein, en daarmee de zorg 
te kantelen van professionele zorg naar informele zorg. Voorbeelden hiervan zijn innovatieve 
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projecten met ketenpartners in de wijk, themabijeenkomsten in de wijk, ontmoetingspunten en 
voorlichtingsbijeenkomsten over techniek in de thuiszorg.  

Met het mooie resultaat in de ketensamenwerking heeft Vivent haar goede imago als betrouwbare 
samenwerkingspartner in de regio kunnen versterken. Mede daardoor heeft Vivent ook goede 
resultaten kunnen behalen in het leveren van doelmatige zorg.  

De kanteling van complexe zorg is te danken aan een goede samenwerking tussen diverse 
organisaties en de frequente ontmoeting tussen zorgprofessionals en managers die elkaar kennen. 
Vanuit bevlogenheid werkt Vivent aan kleine initiatieven en bouwt deze verder uit in de praktijk. In dit 
proces leren medewerkers continu van elkaar en vullen ze elkaar aan. Er is gebleken dat het 
belangrijk is om de medewerkers uit de teams vroegtijdig te betrekken bij deze initiatieven. Dit creëert 
meer draagvlak en verbetert het resultaat. 

Specialistische Begeleiding en Dagbesteding  
De vraag naar individuele Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GTB) vanuit Wmo-cliënten is enorm 
toegenomen in 2017, waarschijnlijk mede veroorzaakt door alle hervormingen in de GGZ. Door multi-
complexe problematiek bij deze groep cliënten is het aantal medewerkers in het GTB-team fors 
toegenomen. Ook de vraag naar groepsbegeleiding en passende dagbesteding bij Wmo-cliënten is 
gegroeid, waardoor Vivent nog kritischer moet kijken naar de aard van de hulpvraag en de meest 
passende vorm van dagbesteding. In sommige gevallen zullen deze cliënten wellicht evengoed 
geholpen zijn met voorliggende en lichtere voorzieningen in de wijk, zoals buurthuizen of 
huiskamerprojecten. Anderzijds kan het wellicht noodzakelijk zijn om de cliënt juist een meer 
intensieve vorm van dagbesteding te bieden vanuit de Wet Langdurige Zorg. De teams dagbesteding 
en gespecialiseerde thuisbegeleiding werken goed samen met alle ketenpartners in de wijk, waardoor 
ze gezamenlijk tot een passende oplossing komen voor iedere cliënt.  
 
Zorginnovaties Viventbreed 
MyFutures 
In 2017 is vanuit de extramurale divisie in partnership gestart met het wetenschappelijk onderzoek en 
de casestudy ‘MyFutures’. Dit wetenschappelijk onderzoeksproject loopt twee jaar en is gericht op 
zorg en wonen, waarbij gezamenlijk instrumenten en methoden worden ontwikkeld om mensen in 
staat te stellen om beter na te denken over hun toekomst voordat een zorgvraag ontstaat, met als doel 
om daarop beter te kunnen anticiperen. Deze doelgroep wordt bereikt via de ledenorganisatie van 
Vivent (Vivent heeft ruim 14.000 Viventpasleden, waarvan ongeveer 12.000 leden nog geen zorg van 
Vivent krijgen). Vivent biedt hoogwaardige zorg op maat door de zorgcirkel te organiseren met 
zelfstandige professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en familie. Door het bieden van aanvullende 
diensten en services kunnen ouderen langer thuis blijven wonen met de regie in eigen hand. 

Vivent wil een verbeterslag maken met het particuliere bureau Vivent Omzorgen, omdat zij ervaren 
heeft dat cliënten die Thuiszorg via een PGB willen aanvragen, vaak nogal laat hulp zoeken. Er is dan 
soms al een urgente situatie; terwijl cliënten dan ook nog op veel vragen antwoorden moeten zoeken. 
Daarbij is het netwerk of de mantelzorger dan soms al overbelast. Dit geeft een gecompliceerde start 
van een zorgsituatie. Het streven is om de start van de zorgsituatie beter te faciliteren. Door in een 
vroeg stadium oriënterende gesprekken te voeren over ouder worden, wensen, mogelijkheden 
en beperkingen kunnen tijdig passende besluiten genomen worden over de benodigde zorg, die in 
samenwerking tussen Vivent, de cliënt en diens netwerk tot stand komt.  
 
Vooraf zijn met cliënten en hulpverleners diverse diepte-interviews gehouden die uitgebreid zijn 
geanalyseerd. De analyses hebben geresulteerd in een strategie-map en road-map, die voor de 
verdere aanpak gebruikt konden worden. Vervolgens is gekeken naar verbetering van het intake-
proces en het back-office-proces. Dit met als doel om de meest optimale zorgverlening in te zetten, 
waarbij de regie zoveel mogelijk ligt bij de cliënt, mantelzorgers en hulpverleners. Door steeds te 
onderzoeken, ontwikkelen en uit te proberen, worden gaandeweg de interventies verbeterd. Door de 
combinatie van wetenschappelijk onderzoek (TU Delft) en de creatieve benadering (Design Academy) 
ontstaan verrassende oplossingen.  

Inzet technologie in de zorg  
In het kader van toekomstbestendige zorg is Vivent steeds op zoek naar duurzame oplossingen die de 
kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijkertijd de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg 
waarborgen. In het afgelopen jaar zijn alle teams Thuiszorg geschoold op het gebruik van 
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technologische hulpmiddelen waardoor de zelfredzaamheid van cliënten versterkt wordt. Het aantal 
cliënten dat gebruik maakt van farmaceutische tele-zorg is daarmee flink gegroeid. Tevens is gestart 

met het aanbieden van dwaaldetectie en leefstijlmonitoring in de thuissituatie.  

Leefcirkels 
Sinds de opening van Vivent Berlerode is ervaring opgedaan met leefcirkels. Een echte innovatie die 
cliënten vrijheidsverruiming biedt. Het niveau tot waar iemand bewegingsvrijheid krijgt, wordt in 
overleg met de familie en de arts vastgesteld. Voor een bewoner is hierdoor zelfs bewegingsruimte 
buiten de locatie mogelijk geworden. Deze leefcirkels dragen bij aan een hogere kwaliteit van leven. 
De ervaringen tot nu toe zijn dusdanig positief dat een verdere uitrol voor alle locaties wordt 
overwogen.  
 
Slimme sensoren 
In 2016 is het project luisterzorg in de nacht door middel van slimme sensoren binnen Vivent 
Berlerode geïntroduceerd. Het doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de 
nachtelijke uren doordat cliënten tijdens hun slaap niet gestoord worden door zorgronden door de 
nachtdienst. Daarnaast worden de nachtdienstmedewerkers efficiënter en effectiever ingezet. Eind 
2017 is helaas geconstateerd dat de gewenste doelstelling niet bereikt is op deze locatie. Begin 2018 
zal daarom een nieuwe afweging worden gemaakt over hoe de gewenste ondersteuning 
vormgegeven kan worden. 
 
In 2017 is besloten om de revalidatieafdeling Heeseind op Vivent Mariaoord in Rosmalen uit te 
breiden. Aan het einde van dat jaar is de nieuwe afdeling Heeseind 4 geopend. De nieuwe afdeling 
vroeg om een nieuwe aanpak met moderne voorzieningen. Daarom is voor innovatieve 
ondersteunende techniek (anders dan die op Vivent Berlerode) gekozen. Het nieuwe systeem dient 
ter ondersteuning van het zorgproces, sluit aan bij de vraag van de bewoner en is makkelijk in het 
gebruik voor bewoners en medewerkers. De evaluatie is positief, waarna nu gekeken wordt of dit 
systeem ook op Vivent Berlerode toepasbaar kan zijn. 
 
ICT voorzieningen 
Tijdige beschikbaarheid van de juiste informatie is van wezenlijk belang binnen het zorgproces. Dit 
vraagt het nodige van de ICT-voorzieningen. De afgelopen jaren heeft er een behoorlijke groei 
plaatsgevonden qua applicaties, infrastructuur en apparatuur. Dit heeft geleid tot een vrij complex ICT-
landschap. In 2017 is een begin gemaakt met een doelmatiger inrichting hiervan. Daarom is de keuze 
gemaakt voor ontbinding van enkele contracten met leveranciers. In 2018 krijgt dit beleid nader vorm, 
waarbij het ICT-landschap verder wordt vereenvoudigd en geïntegreerd. Hiermee wordt enerzijds 
bereikt dat de gebruikerstevredenheid bij medewerkers zal toenemen, anderzijds zal dit ook een 
positief effect hebben op de productiviteit en de kosten. 
 
Centrale flexpool  
Vanaf 1 januari 2017 is de centrale flexpool operationeel. Processen zijn afgestemd op het principe 
van de zelfsturing van de teams en het principe van terug naar de bedoeling. De belangrijkste 
doelstellingen zijn: de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit van medewerkers op orde krijgen en 
houden, optimale kennis van de teams bevorderen. Dit gebeurt door middel van coaching, 
verzuimbegeleiding, beoordeling en bewaking van de bekwaamheden van de medewerker. 
  
Vivent Het Andere Wonen  
De eerste franchisevestiging was Vivent Het Andere Wonen de Compagnie in ’s-Hertogenbosch en 
blijkt een succes. Vanaf de start zijn alle appartementen bewoond door mensen met dementie. Al in 
2016 is de vestiging Vivent Het Andere Wonen Schijndel in ontwikkeling genomen met een particuliere 
belegger. Het ondernemerspaar Anne-Marie en René Looman is in 2017 daadwerkelijk van start 
gegaan. Ook voor deze vestiging is veel belangstelling. 
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Duurzaamheid 
Voor Vivent gaat duurzaamheid om zorgvuldig handelen met respect voor cliënt, medewerker, 
omgeving en middelen, gekoppeld aan het helder rapporteren over zijn activiteiten en de gevolgen 
daarvan. Duurzaamheid is verweven door de hele organisatie en in de doelstellingen. Dit is onder 
andere terug te zien in de aandacht voor energie-efficiëntie, reductie van de milieubelasting en 
duurzaam bouwen. 

Milieu 
In 2017 heeft Vivent, in het kader van de EED richtlijnen, een energie audit uitgevoerd. Met deze audit 
heeft Vivent inzicht goed gekregen in het energieverbruik van de verschillende (grote) panden. Voor 
de toekomst zal zich hier de focus liggen op energiereductie van de oudere panden, Mariaoord en De 
Hooghe Clock. Voor Mariaoord is reeds een eerste verkenning gemaakt. Vivent is met de eigenaar 
van De Hooghe Clock in overleg over het te toekomstplannen van dit pand. 

Daarnaast heeft Vivent een duurzaam inkoopbeleid. Een belangrijke criteria bij aanschaf 
apparatuur  is de verhouding laag energieverbruik versus exploitatielasten.  

Voor Vivent zijn energie, afval en vervoer de belangrijkste speerpunten voor de milieubelasting en dit 
zijn dan ook de speerpunten voor de komende jaren  

Sociale inzetbaarheid 
Vivent werkt samen met Weener XL om mensen met een afstand tot de maatschappij op een 
positieve wijze te laten participeren in de organisatie.    
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5. Kwaliteitsbeleid  
 
Vivent werkt met zelforganiserende teams en vanuit vertrouwen in haar medewerkers. Vivent is van 
mening dat haar professionals goed in staat zijn om een evenwichtige balans te vinden in de drie 
pijlers: goede zorg, goed werk en gezonde bedrijfsvoering. Om deze visie te laden, zodat 
medewerkers dit kunnen vertalen naar concreet gedrag, zijn als ankerpunten gezamenlijk vier 
kernwaarden opgesteld: werkplezier, aandacht, gastvrijheid en eigenaarschap. 
 
De visie en missie van Vivent worden vertaald naar strategisch, tactisch en operationeel beleid. Op 
basis van het afgelopen jaar en met inachtneming van alle externe en interne ontwikkelingen wordt 
jaarlijks een kaderbrief met jaarplan opgesteld. De kaderbrief van de Bestuurder wordt door het 
management en door de zorgteams vertaald in een jaarplan en activiteitenplannen. Ieder team 
bewaakt de voortgang van de geplande activiteiten en het behalen van de doelen op grond van de 
gestelde normen en indicatoren. Dit wordt elk kwartaal besproken en gevolgd met de manager. Het 
kwaliteitsbeleid van Vivent is gebaseerd op de Plan Do Check Act cyclus (PDCA cyclus).  

 
Na grondige vergelijking van diverse normen heeft Vivent in 2017 voor certificering de transitie 
gemaakt van HKZ naar ISO 15224. Vivent hanteert de Normen Verantwoorde Zorg en de 
Kwaliteitskenmerken van ISO Healthcare. Voor de intramurale divisie wordt dit nader gespecificeerd 
door de normen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader voor de extramurale 
divisie is landelijk nog niet vastgesteld, maar Vivent sluit zich aan bij De Contouren Kwaliteitskader 
Wijkverpleging (Actiz 10 juli 2017). 
 
In 2017 is bijzondere aandacht besteed aan multidisciplinaire samenwerking bij meervoudig complexe 
zorg, het kwaliteitskader en de aansluiting bij verwachtingen van de cliënt. Alle kwaliteitskenmerken 
worden door de teams verwerkt en gevolgd via het jaarplan. De zorginhoudelijke kwaliteit en de 
systematische en geautomatiseerde zorginhoudelijke cliëntgegevens, worden opgenomen en gevolgd 
via het zorgdossier Omaha.  
 
In 2017 is Vivent gestart met procesoptimalisatie via de Lean-methode. Een groep van tien 
medewerkers is opgeleid en heeft de ‘green belt’ behaald. Door zorg- en bedrijfsprocessen met deze 
methode in kaart te brengen, te analyseren en aan te passen, ontstaat doorlopende aandacht voor 
ontwikkelen, leren en verbeteren. Zo werd in de extramurale divisie het proces van aannemen van 
nieuwe cliënten geanalyseerd. Dat bood diverse aanknopingspunten voor optimalisatie, waardoor 
Vivent op een meer adequate manier cliënten in zorg kan nemen. Ook werd het project ‘Meer zorg en 
minder kantoor’ op deze manier aangepakt.  
 
In de loop van 2017 werd het oude informatiesysteem met het kwaliteitshandboek op intranet 
vervangen door ‘De bibliotheek’. Dit systeem helpt bij het actueel houden van de inhoud en 
medewerkers kunnen daardoor beleidsstukken, protocollen en instructies beter vinden en gebruiken.  

 
Naast een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem werkt Vivent aan de doorontwikkeling 
van een systeem voor risicomanagement. Vivent werkt met het systeem Smile om MIC-meldingen te 
analyseren en daardoor de kwaliteit te verbeteren. Op deze manier kan meer bewustzijn gecreëerd 
worden in de organisatie op (mogelijke) verbanden tussen MIC-meldingen, klachten en ingezette 
interventies.  
 
In de periode oktober 2016 tot en met september 2017 zijn 2.445 MIC-meldingen geregistreerd. Het 
grootste gedeelte had betrekking op valincidenten en medicatie. De mogelijke oorzaken worden 
besproken in de teams en in de MIC-commissie, waarmee verbeteracties ingezet werden.  
 
In 2017 heeft het interne auditteam uitvoering gegeven aan de nieuw opgestelde auditprocedure. In 
deze procedure is de rol van een intern auditteam in een organisatie met zelforganiserende teams 
verwerkt. Hierbij heeft het team een andere stijl van uitvoeren van audits toegepast: meer de dialoog 
aangaan en meer doorvragen naar het waarom van het handelen. Hierdoor ontstaat bij beide partijen 
meer inzicht en leidt dit bijna vanzelfsprekend tot inzichten over een continue verbetering. 
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Voor Vivent is de mening van haar cliënten belangrijk, daarom toetst zij de cliëntbeleving via de 
reviews op Zorgkaart Nederland en middels de Net Promotor Score. De cliënten van Vivent zijn over 
het algemeen zeer positief over de zorg- en dienstverlening. In 2017 is een mooie stijging van respons 
te zien op Zorgkaart Nederland waardoor de extramurale divisie 391 waarderingen met een 
gemiddelde van 8,6 ontvangen heeft en 99% van de respondenten Vivent Thuiszorg aanbeveelt. 
 
Klachten  
In 2017 heeft Vivent vier officiële klachten ontvangen. Een daarvan is in dit jaar voorgelegd aan de 
Regionale Klachtencommissie. De Klachtencommissie heeft geadviseerd om een deel van de klacht 
gegrond en de overige delen ongegrond te verklaren en heeft een aantal aanbevelingen gedaan over 
de te nemen maatregelen door de organisatie. Een andere klacht wordt begin 2018 door de Regionale 
Klachtencommissie behandeld en de derde en vierde zijn intern opgelost. Voor alle klachten geldt dat 
er geen sprake is van door cliënten gemaakte kosten waarvoor geen zorg of diensten geleverd zijn.  
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6. Personeel en Organisatieontwikkeling  
 
Personeelsbeleid 
Het op orde brengen van de teams, zowel kwalitatief als kwantitatief, stond ook dit jaar centraal. In 
2017 lag er een sterke focus op het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast is het proces van 
indiensttreding verbeterd, is er een nieuw Strategisch Ontwikkelplan geïntroduceerd, het herziene 
functiehuis voor de zorgfuncties is nagenoeg afgerond en de eerder genoemde centrale flexpool is 
van start gegaan.  
 
Vivent heeft begin 2017 het besluit genomen om de uitvoering van de strategische 
personeelsplanning van 2016 op te schorten wat betreft de uitfasering van zorgmedewerkers op 
niveau 1 en 2. Dit besluit is genomen in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt (met name voor 
niveau 3-IG) en de voorlopige personeelsnormen zoals die in het Kwaliteitskader Zorg zijn 
opgenomen. Door medewerkers van niveau 1 en 2 anders in te zetten binnen de teams, is een begin 
gemaakt met het voldoen aan de eisen ten aanzien van extra toezicht in de woonkamers zoals 
vermeld in het Kwaliteitskader Zorg. De nauwere samenwerking tussen P&O en de zorgteams heeft 
ertoe geleid dat P&O medewerkers steeds meer zichtbaar zijn geworden in de directe omgeving van 
de zorgteams, waardoor de teams zich beter ondersteund weten en voelen.  
 
Ziekteverzuim in 2017 
Met 7,9% is het verzuim binnen Vivent 2017 hoger dan dat van de branche dat is uitgekomen op 
6,7%. Ten opzichte van een jaar geleden is het verzuim landelijk gestegen. Hoewel binnen Vivent na 
een zeer slechte start in 2017 het verzuim vanaf het derde kwartaal een dalende trend laat zien, komt 
het totale verzuimpercentage over 2017 hoger uit dan over 2016. Met name het verzuim in de 
leeftijdscategorie 46 jaar en ouder ligt boven het branchegemiddelde.  
 
Dit is voor Vivent reden om in 2018 actief en breed in te zetten op een programma dat gericht is op het 
vergroten van kennis over en bewustzijn van overgangsklachten op het functioneren van 
medewerkers. De meldingsfrequentie binnen Vivent is echter laag te noemen en ligt met een 
gemiddelde van 0,6 ruim onder het branchegemiddelde (1,0).  
 
In het derde kwartaal is de afdeling Vitaliteit en Verzuim gestart. Deze afdeling bestaat uit twee 
casemanagers Vitaliteit en Verzuim, een Arbo coördinator en een stresscoach. De nieuwe afdeling is 
erop gericht om zowel preventief als in geval van verzuim, door middel van aandacht en 
betrokkenheid medewerkers vanuit hun eigenaarschap de regie te laten nemen over het eigen 
verzuim. Hoewel het nog te vroeg is om harde conclusies te trekken over de effectiviteit van deze 
werkwijze, kan al wel worden geconstateerd dat medewerkers de nieuwe benadering van omgaan met 
vitaliteit en verzuim erg waarderen, en dat het verzuim inmiddels een dalende lijn laat zien.  
 
Personeelsbeheer- en advies 
Het proces om te komen tot het beleid ‘kanteling werktijden’ is in de eerste helft van 2017 afgerond. 
De Ondernemingsraad heeft hierover een achterbanraadpleging gehouden. Na nog een aantal kleine 
aanpassingen is het beleid eind 2017 gereed voor invoering in 2018. Het belangrijkste doel van dit 
beleid is om te komen tot een betere werk-privé balans voor alle medewerkers.  
 
Daarnaast zijn zowel het beleid dat gericht is op het bevoegd en bekwaam houden van de 
medewerkers, als het beleid gericht op het voeren van de leergesprekken, met behulp van het 
werkveld geëvalueerd en verbeterd.  
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Werving en Selectie  
In 2017 heeft de afdeling Werving en Selectie 237 nieuwe medewerkers aangenomen. De centrale 
flexpool heeft het meeste aantal nieuwe collega’s aangetrokken, gevolgd door de Thuiszorg. In 2017 
is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om verpleegkundigen of andere zorgmedewerkers 
vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Tot op heden lijkt dit echter teveel haken en ogen te 
hebben.  
 
Medewerkers van de afdeling Werving en Selectie zijn regelmatig op congressen aanwezig om te 
vertellen over het gebruik van social media bij het werven van medewerkers. Vivent wordt hierin door 
veel partijen met belangstelling gevolgd. 
 
Daarnaast is in 2017 de Appical App gelanceerd: een pre- en onboarding app die nieuwe 
medewerkers vanaf het moment van ondertekening van hun contract tot drie maanden na hun 
indiensttreding op een heldere, aansprekende en interactieve manier te informeren over alles wat zij 
moeten weten om hun baan binnen Vivent optimaal te kunnen uitvoeren. In aansluiting hierop is ook 
het introductieprogramma vernieuwd en is het instroomproces volgens de Lean-methodiek opnieuw 
vormgegeven.  
 
Tot slot is in de eerste helft van 2017 de nieuwe wervingssite ‘werken bij’ gelanceerd waardoor zowel 
interne kandidaten als externe geïnteresseerden op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van en 
solliciteren op banen binnen Vivent.  
 
Opleidingen 
Opleiden is een belangrijk speerpunt binnen Vivent: 

 Het scholen en coachen van werkbegeleiders heeft geresulteerd in de mogelijkheid om 392 
stagiaires Viventbreed een stageplaats te bieden. Daarnaast zijn er 105 leerlingen begeleid. 

 Het opzetten van een brancheklas samen met het ROC Koning Willem I heeft als doel 
derdejaars stagiaires verzorgende 3-IG een programma aan te bieden met specifieke 
onderwerpen van Vivent om hen te binden en boeien. Bij geschiktheid zal hen een baan 
aangeboden worden binnen de flexpool.  

 Binnen de thuiszorg zijn alle teams geschoold in de toepassing van de theorie van Omaha in 
de nieuwe versie van Ons, het digitale zorgdossier. Voor de intramurale medewerkers is een 
pilot gedaan met enkele teams. Na evaluatie is het programma bijgesteld zodat de intramurale 
medewerkers van alle locaties geschoold worden. 

 Het onderzoek van de e-learning content heeft geleid tot een kwalitatief beter product en een 
goedkopere leverancier. 
 

In 2017 is een nieuw strategisch ontwikkelplan opgesteld dat maximaal recht doet aan het duurzaam 
inzetbaar krijgen en houden van de medewerkers. Vivent wil zich met haar Strategisch Ontwikkelplan 
onderscheiden van andere zorgorganisaties in de regio en daarmee het je kunnen ontwikkelen binnen 
Vivent inzetten als onderscheidend vermogen om bij Vivent te komen en blijven werken. In drie jaar 
tijd zal het ontwikkelen steeds meer plaatsvinden vanuit de principes van werkplekleren, waarbij 
maximaal gebruikgemaakt wordt van de verschillende didactische mogelijkheden, intervisie en 
coaching.  
 
In 2017 is Vivent ook een samenwerking aangegaan met Good Habitz. Deze aanbieder van een  
e-learning programma is gericht op de individuele ontwikkeling van medewerkers. In 2018 zal het 
programma van Good Habitz worden verankerd in het dagelijkse leren en ontwikkelen van de 
medewerkers en zullen trainingen hierbinnen worden ingezet in het kader van het doorleven van de 
vier kernwaarden van Vivent. 
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7. Financiën   
 
Vivent heeft over 2017 een positief geconsolideerd resultaat gerealiseerd van € 569.868 en heeft in 

dat opzicht de begrotingsdoelstelling gerealiseerd. Over 2016 bedroeg dit resultaat € 961.213 

negatief. Het resultaat 2017 is hoger dan begroot.  

Terugkijkend was 2017 een uitdagend jaar. Eind 2016 is Vivent geconfronteerd met een forse 
financiële tegenvaller in de vorm van een nieuwe cao. Naast de loonstijgingen betekende dit ook een 
aanzienlijke nabetaling voor de ORT bij verlof en legde daarmee een grote druk op de begroting van 
2017. Ook naar de toekomst toe wordt Vivent als gevolg van de nieuwe CAO geconfronteerd met 
hogere personele lasten. Om dit tekort op te kunnen vangen was een ingrijpende koerswijziging nodig. 
Voor een toekomstbestendige organisatie is zowel strategie als het businessmodel van Vivent herzien. 
Hierbij is gekeken naar doelgroepen, producten, benodigde deskundigheden en de wijze waarop dit 
dient te worden georganiseerd.  
Het resultaat is daarnaast positief beïnvloed door een aantal incidentele posten en negatief beïnvloed 
door met name het relatief hoge ziekteverzuim. Deze stijging van de personele lasten beperkt zich niet 
alleen tot 2017. Daarnaast merkt Vivent nu al de personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Dit uit zich in 
vacatures en toenemende inhuurkosten. Onderliggend is er nog wel een aantal issues dat om nadere 
actie vraagt voordat gesproken kan worden van een structureel gezonde bedrijfsvoering. In de 
jaarrekening 2017 staat een uitgebreide toelichting op de financiën. 
 
Liquiditeit is een belangrijk onderdeel (zo niet het belangrijkste) van de financiële bedrijfsvoering van 
zorginstellingen. Op dit gebied is de positie van Vivent in 2017 goed. Vivent heeft een ratio van 1,1. 
Vivent heeft in 2017 (net zoals in 2016) geen gebruik hoeven te maken van de beschikbare 
kredietfaciliteit.    
 
Eind 2017 bedraagt de solvabiliteit (eigen vermogen/totale vermogen) van Vivent 16,6%. Hierdoor 
wordt de norm zoals gesteld door de financiers ruimschoots gehaald. Vivent heeft zichzelf tot doel 
gesteld om in 2019 een minimale solvabiliteit te realiseren van 20%. De versterking van het eigen 
vermogen en daarmee van de solvabiliteit blijft de komende jaren voor Vivent een belangrijke opgave.  
Het weerstandvermogen (eigen vermogen/totale opbrengsten) bedraagt eind 2017 14,0%. Ook hier 
heeft Vivent tot doel gesteld om in 2019 een minimale score van 20% te halen. 
 
In 2017 heeft Vivent het financieel meerjarenperspectief herijkt. Uitgaande van een jaarlijks rendement 
van circa 2% kan Vivent in de periode 2018 - 2020 toegroeien naar een solvabiliteit van 20%. Het 
geschetste scenario in het financieel meerjarenperspectief is realistisch, maar vraagt wel in de 
komende jaren een strakke sturing op de resultaatsontwikkelingen. Het financiële beleid blijft gespitst 
op het vinden van een balans tussen strakke sturing op kostenefficiëntie en het investeren in innovatie 
en kwaliteitsverbeteringen. 
 
Vivent heeft geen derivaten of andere complexe financiële instrumenten. 
 
Extra middelen (Vilans gelden) 
 
In 2017 heeft Vivent 1.4 miljoen aan extra middelen gekregen om een kwaliteitsimpuls te kunnen 
geven die op korte termijn tot structurele resultaten gaat leiden. Vivent heeft deze gelden gekregen 
vanwege haar financiële situatie (lage solvabiliteit) en een hoog ziekteverzuim.  
Deze gelden zijn met name ingezet om dit hoge ziekteverzuim te bestrijden. In 2017 zijn hiervoor 
diverse acties ingezet; aanstellen van coördinerend verpleegkundigen, inzet van casemanagers 
verzuim en vitaliteit, extra ondersteuning op niveau 1 en 2 om de verzorgenden en verpleegkundigen 
te ontlasten, extra handen aan het bed om meer rust en ruimte te creëren en inzet ter vervanging van 
zieke medewerkers zodat de bestaande medewerkers niet nog meer belast worden. 
 
Vivent heeft volgens afspraak (betreft een lumpsum betaling) het gehele bedrag verantwoord in de 
jaarrekening van 2017. Wel heeft Vivent  voor 2018 een bedrag gereserveerd in de begroting ter 
financiering van de inzet van coördinerend verpleegkundigen. Deze maatregel heeft tot nu toe de 
goede resultaten opgeleverd en uit evaluatie blijkt dat deze functie veel meerwaarde heeft.  
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8. Risicoparagraaf  
 
Eind 2017 is een start gemaakt met het verder professionaliseren van risicomanagement binnen 
Vivent. Begonnen is met het integreren van risicomanagement in de reguliere planning- en control-
cyclus. Vanaf 2018 zullen de belangrijkste strategische, operationele of compliance-risico’s benoemd 
en gemonitord worden. Daarnaast zullen in 2018 risicoanalyses worden uitgevoerd op strategisch 
gezien risicovolle dossiers, projecten of processen. Vanuit de strategische doelstellingen zullen de 
belangrijkste risico’s geïnventariseerd worden (en waar nodig geactualiseerd) en zullen 
beheermaatregelen worden gedefinieerd.  
 
Vivent kiest in de basis voor een risicomijdend profiel. Aan de andere kant, kansen moeten worden 
benut en innovatie moet de ruimte krijgen. Dat vraagt om een gezonde balans tussen de basis op 
orde houden en ook innoveren. Vivent wordt in toenemende mate met twee belangrijke risico’s met 
mogelijk veel impact. Deze betreffen de volgende punten:  
 

 De krapte op de arbeidsmarkt  
Het blijft lastig om goed personeel aan te trekken. Dat ondervindt niet alleen Vivent, ook 
andere aanbieders in de regio worden met personeelsschaarste geconfronteerd. Vacatures 
blijven te lang open staan en moeten worden ingevuld met inzet van externe medewerkers. 
Dit legt een druk op de teams (hetgeen zich uit in een hoger verzuim) en op de financiën. Om 
ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren, is het van groot belang 
dat Vivent erin slaagt de juiste mensen aan zich te binden. De wijze waarop Vivent daaraan 
invulling geeft, staat beschreven in het hoofdstuk Personeel en Organisatieontwikkeling.  

 

 Het leegstandsrisico van vastgoed 
Op dit moment kan Vivent leegstand nog voorkomen, een heroriëntatie is echter noodzakelijk. 
Een van de beoogde effecten van het kabinetsbeleid is extramuralisering. De vraag naar 
kleinschaliger wonen (zoals bijvoorbeeld bij Vivent Het Andere Wonen B.V.) neemt toe.  
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9. Toekomstparagraaf 
 
Voor het jaar 2018 ligt het strategisch zwaartepunt niet primair in het stellen van nieuwe doelen, maar 
in het zo goed mogelijk realiseren van bestaande prioriteiten en het creëren van rust door de basis 
verder op orde te krijgen. Daartoe dient Vivent nog beter grip te krijgen op het productenportfolio en 
de (financiële) consequenties daarvan in de toekomst. Centraal staan daarnaast ook het beter op orde 
krijgen van de basisprocessen in de bedrijfsvoering, en het inbrengen van kwaliteitsinitiatieven in de 
onderhandelingen met de financiers (Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten) in plaats van de 
gebruikelijke groei- en krimpinitiatieven.  
 
De strategie van Vivent voor 2018 is samen te vatten onder een drietal noemers:  
 
Goede zorg 
Verschillende interne en externe analyses bevestigen dat Vivent de nodige kwaliteit in huis heeft om 
goede zorg te kunnen leveren. Er is een hoge klanttevredenheid te zien op de site van Zorgkaart 
Nederland en verzekeraars zijn tevreden over de behaalde resultaten. Deze resultaten mogen er zijn. 
Binnen Vivent is kwaliteit van zorg gedefinieerd op basis van vier dimensies waarbinnen continu 
gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg: gastvrijheid, aandacht, werkplezier en 
eigenaarschap. Daarnaast geldt vanaf 2017 een nieuw Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg, 
waarvoor de verschillende interne inhoudelijk deskundigen zijn betrokken voor de interpretatie en 
vervolgstappen. In 2018 zal ook verder ingezet worden op de verdere ontwikkeling van de 
belevingsgerichte benadering, deskundigheidsbevordering en het leren door continue verbetering.  
 
Goed werk 
In 2017 is Vivent opnieuw geconfronteerd met een financiële tegenvaller in de vorm van hoge 
personeelskosten. Uit interne analyse blijkt dat de hoge werkdruk als een belangrijke oorzaak kan 
worden beschouwd voor onder meer het te hoge ziekteverzuim en uitstroom van medewerkers. In 
relatie tot de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt staat er een stevige opdracht om kwantitatief 
voldoende en kwalitatief hoogwaardig personeel te vinden en te behouden. Dit leidt in 2018 dan ook 
tot de focus op het domein ‘Goed werk’. 
 
Financieel verantwoord 
Ook in 2018 geldt dat Vivent mee verandert met de wereld om haar heen en een actieve bijdrage wil 
leveren aan sociale, maatschappelijke en economische vernieuwingen, maar vooral ook aan het 
verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen. In het verzorgingsgebied van Vivent is het 
belangrijk er samen met andere partijen voor te zorgen dat de kwaliteit van zorg blijft gehandhaafd, of 
zelfs nog beter wordt, én ook in de toekomst betaalbaar blijft. Goede samenwerkingsrelaties met 
derden, zoals verzekeraars, gemeenten, het Zorgkantoor en omliggende zorginstellingen zijn daarvoor 
een vereiste.  
Het is dus voor 2018 noodzakelijk zowel de strategie als het businessmodel van Vivent ter herijken. 
Dit betekent het analyseren van doelgroepen, producten, benodigde deskundigheden en de wijze van 
organisatie. De brede portfolio-analyse die in 2017 is begonnen, zal in 2018 verder vorm krijgen en 
leiden tot verdere bestuurlijke keuzes. Doel van deze strategie is dat Vivent nog beter in staat zal zijn 
om zich blijvend te onderscheiden, gerichtere keuzes te maken, de juiste cliënten aan te trekken en op 
een efficiëntere manier met andere zorgaanbieders samen te werken. 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

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

€ €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 46.803.242 48.451.189

Financiële vaste activa 2 762.016 600.353

Totaal vaste activa 47.565.258 49.051.542

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 247.690 146.992

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 312.741 0

Debiteuren en overige vorderingen 5 4.588.886 5.877.772

Effecten 6 225.402 225.402

Liquide middelen 7 4.622.536 7.256.910

Totaal vlottende activa 9.997.255 13.507.076

Totaal activa 57.562.513 62.558.618

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

€ €
PASSIVA

Groepsvermogen 8

Kapitaal 141.956 141.956

Bestemmingsreserves 737.127 737.127

Bestemmingsfondsen 2.544.515 1.953.775

Algemene en overige reserves 6.118.299 6.139.171

Totaal groepsvermogen 9.541.897 8.972.029

Voorzieningen 9 970.666 1.047.865

Langlopende schulden (nog voor meer 10 38.232.845 41.014.199

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 0 368.691

Overige kortlopende schulden 11 8.817.105 11.155.834

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 8.817.105 11.524.525

Totaal passiva 57.562.513 62.558.618
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Stichting Vivent

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 13 62.807.605 60.378.686

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 14 1.665.583 1.326.542

Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.923.582 3.838.776

Som der bedrijfsopbrengsten 68.396.770 65.544.004

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 50.238.933 49.102.866

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 2.865.328 2.868.176

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 0 117.500

Overige bedrijfskosten 19 12.934.177 11.878.288

Som der bedrijfslasten 66.038.438 63.966.830

BEDRIJFSRESULTAAT 2.358.332 1.577.174

Financiële baten en lasten 20 -1.788.464 -2.538.387

RESULTAAT BOEKJAAR 569.868 -961.213

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €
Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve begeleiding terug naar de bedoeling 0 -350.000

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 569.868 -295.300

Algemene / overige reserves 0 -315.913

569.868 -961.213
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.358.332 1.577.174

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 17 2.111.304 2.098.059

- afschrijvingen financial lease 17 748.387 764.630

- mutatie directe opbrengstwaarde 17 0 117.500

- mutaties voorzieningen 9 -77.199 -346.870

2.782.492 2.633.319

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten
3 -100.698 21.960

- vorderingen 5 1.288.886 -579.784

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot
4 -681.432 129.082

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening-courant krediet)
10/11 -2.392.601 227.049

-1.885.845 -201.693

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.254.979 4.008.800

Ontvangen interest 21 28.984 64.588

Betaalde interest 21 -486.374 -1.161.801

Interest financial lease 21 -1.333.276 -1.378.154

-1.790.666 -2.475.367

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.464.313 1.533.433

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -1.212.044 -1.692.510

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 300 0

Uitgegeven leningen u/g 2 -165.000 -180.000

Aflossing leningen u/g 2 49.655 10.154

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.327.089 -1.862.356

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 10 0 19.321.969

Aflossing langlopende schulden 10 -2.023.211 -18.498.198

Mutatie financial lease 10 -748.387 -764.630

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.771.598 59.141

Mutatie geldmiddelen -2.634.374 -269.782

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 7.256.910 7.526.692

Stand geldmiddelen per 31 december 7 4.622.536 7.256.910

Mutatie geldmiddelen -2.634.374 -269.782

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Ratio's 2017: 2017 2016

Solvabiliteit 16,6% 14,3%

Weerstandsvermogen (budgetratio) 14,0% 13,7%

DSCR 1,7 1,5

Liquiditeit 1,1 1,2
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de

waardering en de resultaatbepaling van stichting Vivent. De organisaties welke mee geconsolideerd worden zijn: 

- Stichting Verhuur Vivent, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, KvK 17112403

- Vivent Het Andere Wonen B.V, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, KvK 63670844

De deelneming in de besloten vennootschap Welkom Kraamzorg B.V. te Uden is niet in de consolidatie betrokken. Het 

kapitaalbelang in deze vennootschap bedraagt 35%. Er is sprake van invloed van betekenis, maar deze is echter niet 

doorslaggevend.

Vivent heeft naast bovengenoemde stichtingen en vennootschappen, de volgende verbonden vennootschap:

Welkom Kraamzorg B.V., statutair gevestigd te Uden, kernactiviteit is leveren van kraamzorg, Vivent heeft een aandeel 

van 35% en een daarbij horende mate van zeggenschap. Het totale Eigen Vermogen per 31 december 2017 is € 880.263, 
waarin het resultaat 2017 van € 96.730 positief is verwerkt. Hiervan is 35% het belang van Vivent.

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

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.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde maatschappijen van 

de zorginstelling.

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

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat loopt van 1 januari 2017 t.m. balansdatum 31 december 

2017.

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.

Stichting Vivent is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch. De hoofdvestiging is gelegen aan de Rijnstraat 10, 5215 EK in 

's-Hertogenbosch. KvK 17167201

De dienstverlening van Vivent richt zich op mensen die thuiszorg, ouderenzorg en kraamzorg (via deelneming Welkom 

Kraamzorg BV) wensen. Vivent levert zorg- en dienstverlening in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast biedt Vivent 

thuiszorg, advies, begeleiding en service in de regio's 's-Hertogenbosch.
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Stichting Vivent

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Vivent beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ.  

Voor dit vastgoed zijn in 2012 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van 

goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar, waarin 

deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd.

Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de 

hervorming van de langdurige zorg is geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke 

duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Vivent getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd 

uit de toekomstige opbrengsten.

Vivent heeft de realiseerbare waarde van het zorgvastgoed benaderd en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed 

en de overige in de bedrijfsvoering samenhangende activa.

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

de stichting  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

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

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De twee extramurale panden zijn gewaardeerd tegen directe opbrengstwaarde omdat deze panden in de verkoop staan. 

Voor de panden met een hogere opbrengstwaarde dan de boekwaarde is een herwaarderingsreserve gevormd.

De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom 

heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld 

verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële 

leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

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

Vivent hanteert de volgende afschrijvingspercentages: 

• Bedrijfsgebouwen : 0 - 5 %.
• Machines en installaties : 5- 10 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 25 %. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, worden bijzondere waardeverminderingen 

verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het 

vast actief.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Vivent.

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige 

kasstromen zijn de resterende levensduur, gehanteerde restwaarden, een gemiddelde bezettingsgraad, de 

overgangsregeling 2012-2017, noodzakelijke vervangingsinvesteringen en een disconteringsvoet van 4%. Deze 

disconteringsvoet is gebaseerd op de nieuwe financieringen, daarnaast ook berekend met een hogere disconteringsvoet. 

Ook dit leidt niet tot impairment.

Het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de toekomstige kasstromen, in totaal, is positief. 

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voordoen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)

Vorderingen

Effecten 

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de 

DBC / DBC-zorgproducten. De waarde van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te 

koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. De waardering OHW wordt gerelateerd 

aan de realisatieverwachting per schadelastjaar.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op grond van de verwachte 

oninbaarheid.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de waardering 

van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 

De aanloopkosten en de overige financiële vaste activa betreffen voormalige immateriële vaste activa en worden 

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen.

Voorraden binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen worden gezien de geringe omvang niet gewaardeerd.

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

financiëringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

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).

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

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

disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de 

risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden 

gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

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 de nominale waarde van de beste schatting van de bedragen 

die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in 

de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 

verplichting.                                                                                                                                                                                   

De overige effecten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

De voorziening arbeidsongeschiktheid is bepaald op basis van de verplichtingen die betrekking hebben op werknemers die 

langdurig ziek zijn. Van deze werknemers kan in redelijkheid worden aangenomen dat deze tezijnertijd in de WIA zullen 

stromen. Hierin zijn ook de verplicht uit te betalen transitievergoedingen opgenomen.

De voorziening jubileumverplichtingen:

Stichting Vivent 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 Vivent. De verplichtingen, die 

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

Vivent 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. Per 1 januari 2015 gelden 

nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' 

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

dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In maart 2018 bedroeg de dekkingsgraad 103 %. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 9 jaar (in 2026) hieraan te kunnen 

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

premieverhogingen door te voeren. Vivent 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. Vivent heeft per einde boekjaar 

een tegoed van PFZW in de jaarrekening verantwoord.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte 

diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het 

resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op 

betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de 

balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten 

worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag 

van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen 

rekening gehouden met de na-indexering.

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

De schulden worden opgenomen voor de nominale waarde. 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 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.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 

kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 

worden aan dit boekjaar toegerekend.

De voorziening langdurig zieken:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De voorziening doorlopende verplichtingen personeeel:

De voorziening doorlopende verplichtingen personeel is bepaald op basis van de verplichtingen die betrekking hebben op 

afspraken met voormalige werknemers. Het betreft medewerkers die uit hun functie ontheven zijn en waaraan loon wordt 

uitbetaald, c.q. waarvoor nog kosten voortvloeien uit genomen beslissingen in het boekjaar.

De voorziening uitgestelde beloningen is gebaseerd op de in de toekomst te verwachte jubileumuitkeringen. Bij de 

berekening van de voorziening is rekening gehouden met de verwachte blijfkans van de werknemers. De voorziening is 

contant gemaakt tegen 1,75%.
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Stichting Vivent

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële baten en lasten

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het 

resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van 

deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en 

waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

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.

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.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De ontvangsten uit hoofde van de verkopen inzake vastgoed zijn verantwoord onder de kasstroom uit operationele en 

investeringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van termijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het 

gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte 

dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Stichting Vivent

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 16.978.579 17.386.126

Machines en installaties 4.054.224 4.241.140

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.912.594 4.217.691

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Subtotaal 24.945.397 25.844.957

Bij: Herwaardering onroerende goederen 737.127 737.127

Bij: Onroerende goederen gewaardeerd op directe opbrengstwaarde 1.395.760 1.395.760

Bij: financial lease 19.724.958 20.473.345

Totaal materiële vaste activa 46.803.242 48.451.189

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 25.844.957 26.250.506

Bij: investeringen 1.212.044 1.692.510

Af: afschrijvingen 2.111.304 2.098.059

Af: desinvesteringen 300 0

Boekwaarde per 31 december 24.945.397 25.844.957

Toelichting:

Onroerende goederen gewaardeerd tegen opbrengstwaarde betreft het nog te leveren deel (fase 2B) van Berlerode. Met Hendriks 

Coppelmans zijn in 2016 afspraken gemaakt welke beschreven zijn in een vaststellingsovereenkomst . Hierin is vastgelegd dat de 

feitelijke overdracht uiterlijk in 2019 plaatsvindt voor een bedrag van € 1.395.760. Dit bedrag is reeds ontvangen en omdat de 
levering nog moet plaatsvinden wordt het totale bedrag ook verantwoord in de vorm van een langlopende lening. Daarnaast is door 

de Rabobank aan Vivent een bankgarantie ter waarde van € 1.183.223 afgegeven. Dit is ter dekking van de langlopende lening bij 
BNG. De waarde hiervan is per 31-12-2017 € 991.181.
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Stichting Vivent

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 308.092 261.774

Overige vorderingen 453.924 338.579

Totaal financiële vaste activa 762.016 600.353

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 600.353 444.507

Kapitaalstortingen 0 0

Resultaat deelnemingen 46.318 -14.000

Verstrekte leningen / verkregen effecten 165.000 180.000

Ontvangen dividend / aflossing leningen -49.655 -10.154

Boekwaarde per 31 december 762.016 600.353

Toelichting:

Resultaat deelnemingen

Overige vorderingen:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen
Resultaat

€ €

Welkom Kraamzorg B.V. 6.300 35% 880.263 96.730

Vivent Het Andere Wonen B.V. te 

's-Hertogenbosch
1 100% -401.297 -225.204

Toelichting:

Kraamzorg

Verhuur van overige 

woonruimte

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

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

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Kernactiviteit

Onder de overige vorderingen zijn de aanloopkosten opgenomen inzake Berlerode en vanaf 2016 de leningen van Vivent Het 

Andere Wonen B.V. aan de franchisenemer.

Dit resultaat bevat ook een correctie op voorgaand jaar n.a.v. het definitieve resultaat voor Welkom Kraamzorg B.V.

Het resultaat en het eigen vermogen zoals in bovenstaande tabel opgenomen voor Welkom Kraamzorg B.V. betreft het totaal. 

Hiervan is 35% het belang van Vivent.

De deelneming Vivent Het Andere Wonen B.V. is gestart in 2015 middels de inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 1 juli 

2015. De BV is op 23 maart 2016 opgericht en Stichting Vivent is de enige aandeelhouder.
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Stichting Vivent

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

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

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 247.690 146.992

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 247.690 146.992

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2017

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-GRZ 247.690 0 0 247.690

Totaal (onderhanden werk) 247.690 0 0 247.690

Toelichting:

Per 31-12-2017 zijn meer DBC's nog lopend t.o.v. 31-12-2016. Hierdoor is dit bedrag hoger per balansdatum.

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

2016 2017 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari -368.691 -368.691

Financieringsverschil boekjaar 312.741 312.741

Correcties voorgaande jaren 172.436 172.436

Betalingen/ontvangsten 196.255 196.255

Subtotaal mutatie boekjaar 368.691 312.741 681.432

Saldo per 31 december 0 312.741 312.741

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €
Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen / schulden uit hoofde van financieringsoverschot -312.741 368.691

312.741 -368.691

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 36.645.407 35.030.503

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 36.332.666 35.399.194

Totaal financieringsverschil 312.741 -368.691

Financieringsverschil in het boekjaar:

Het financieringsverschil in het boekjaar bestaat uit WLZ gelden van Vivent en van Hospice De Duinsche Hoeve. De 

subsidieregelingen Extramurale behandeling (subs EB)  en Eerste lijnsverblijf (ELV) maken hier geen deel van uit. Deze zijn 

opgenomen onder de nog te ontvangen bedragen (subs EB) en debiteuren (ELV).
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Stichting Vivent

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 3.426.029 2.875.824

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 515.776 806.545

Overige vorderingen 67.307 95.444

524.455 2.082.829

Vordering terzake pensioenen 35.434 0

Overige overlopende activa 19.885 17.130

Totaal debiteuren en overige vorderingen 4.588.886 5.877.772

Toelichting:

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten

Overige vorderingen:

Vordering terzake pensioenen

6. Effecten

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

€ €

Overige effecten 225.402 225.402

Totaal effecten 225.402 225.402

Toelichting:

7. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 4.599.647 7.221.556

Kassen 18.240 13.552

Overlopende stortingen 4.649 21.802

Totaal liquide middelen 4.622.536 7.256.910

Toelichting:

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Vorderingen op debiteuren:

De totale vorderingen debiteuren zijn gestegen t.o.v. 2016. Komt voornamelijk doordat de ontvangsten voor Eerste lijnsverblijf 

verschoven zijn van nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen naar debiteuren.

De overige effecten staan niet onder de financiële vaste activa, omdat het rentecertificaten betreft en deze worden gezien als liquide 

middelen.

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 

Vivent heeft per 31-12-2016 voor een bedrag van € 1.183.223  een bankgarantie afgegeven (zie toelichting bij de materiële vaste 
activa), en zekerheden gesteld ter hoogte van € 24,7 miljoen. De waarde van deze bankgarantie is per 31-12-2017 
€ 991.181.

Voor uitgebreide informatie zie kasstroomoverzicht.

Op de totale vordering is een voorziening voor oninbaarheid van € 42.855 (2016: € 7.084) in mindering gebracht. De hogere

voorziening heeft te maken met een aantal onzekere vorderingen.

Doordat per einde boekjaar meer trajecten gefactureerd zijn, is deze balanspositie lager dan 2016.

De overige vorderingen zijn afgenomen door de daling van de rekening-courant verhouding met Stichting Hospice.  

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen:

Deze zijn t.o.v. 2016 enorm gedaald. Dit komt doordat er per balansdatum 2016 nog 2 grote betalingen te ontvangen waren door 

Vivent. Tevens liep in 2016 de ontvangsten voor Eerste lijnsverblijf  via deze post. Vanaf 2017 staan deze onder de vorderingen op 

debiteuren.

Door de gewijzigde werkwijze bij het pensioenfonds wordt vanaf 2017 maandelijks afgerekend, terwijl t.m. 2016 alleen per einde jaar 

de werkelijke afrekening plaats vond. Hierdoor heeft Vivent een kleine vordering op het pensioenfonds.
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Stichting Vivent

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Groepsvermogen

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

€ €

Kapitaal 141.956 141.956

Bestemmingsreserves 737.127 737.127

Bestemmingsfondsen 2.544.515 1.953.775

Algemene en overige reserves 6.118.299 6.139.171

Totaal groepsvermogen 9.541.897 8.972.029

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 141.956 0 0 141.956

Totaal kapitaal 141.956 0 0 141.956

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Herwaarderingsreserve: 737.127 0 0 737.127

Totaal bestemmingsreserves 737.127 0 0 737.127

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €
Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 1.953.775 590.740 0 2.544.515

Totaal bestemmingsfondsen 1.953.775 590.740 0 2.544.515

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €
Algemene reserves:

Stichting Vivent Verhuur -523.424 -20.872 0 -544.296

Overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595

Totaal algemene en overige reserves 6.139.171 -20.872 0 6.118.299

Herwaarderingsreserve:

Vivent heeft twee kantoorpanden die in de verkoop staan. Deze twee panden zijn derhalve gewaardeerd tegen de verwachte directe 

opbrengstwaarde. De herwaarderingsreserve op deze twee locaties bedraagt € 737.127.
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Stichting Vivent

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

- doorlopende verplichtingen personeel 395.396 0 181.946 67.779 145.671

- langdurig zieken 388.749 479.174 343.769 0 524.154

- jubileumverplichtingen 263.720 76.237 39.116 0 300.841

Totaal voorzieningen 1.047.865 555.411 564.831 67.779 970.666

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 601.318

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 369.348

hiervan > 5 jaar 192.276

Toelichting per categorie voorziening:

Doorlopende verplichtingen personeel:

Langdurig zieken:

Jubileumverplichtingen:

Dit betreft de toekomstige jubilea uitkeringen.

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

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

€ €

Schulden aan banken 16.691.724 18.362.766

Financial leaseverplichting 19.724.958 20.473.345

Overige langlopende schulden:

ORT nabetaling bij verlof voor 2019 261.580 623.505

Lening Vivent-Hendriks Coppelmans a.g.v. uitgestelde levering Berlerode 1.395.760 1.395.760

Overige langlopende schulden 158.823 158.823

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 38.232.845 41.014.199

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 19.125.801 19.697.790

Bij: nieuwe leningen 0 17.926.209

Af: aflossingen 1.661.286 18.498.198

Stand per 31 december  17.464.515 19.125.801

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 772.791 763.035

Stand langlopende schulden per 31 december 16.691.724 18.362.766

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 772.791 763.035

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 16.691.724 18.362.766

hiervan > 5 jaar 13.729.635 15.345.239

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.

Zie ook toelichting bij de materiële vaste activa.

De doorlopende verplichtingen personeel bestaat uit voorzieningen voor wachtgeld. De daling komt doordat minder ex-medewerkers 

wachtgeld ontvangen.

De voorziening langdurig zieken betreft de verplichting van doorbetaling bij langdurig zieken (tot 2 jaar), inclusief de bijbehorende 

transitievergoeding. 
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Stichting Vivent

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 1.361.081 816.914

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 772.791 763.035

Belastingen en premies sociale verzekeringen 840.102 1.740.422

Schulden terzake pensioenen 0 779.900

Nog te betalen salarissen 369.564 388.529

Vakantiegeld 1.436.854 1.447.399

Vakantiedagen 2.179.216 2.377.714

Overige schulden 33.229 2.029

Nog te betalen kosten 310.291 1.790.777

Vooruitontvangen bedragen 1.294.095 1.048.509

Overige overlopende passiva 219.882 606

Totaal overige kortlopende schulden 8.817.105 11.155.834

Toelichting:

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden terzake pensioenen:

Nog te betalen salarissen:

Nog te betalen kosten

Vooruitontvangen bedragen:

Overige overlopende passiva

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

Door Vivent zijn meerdere huurovereenkomsten aangegaan met vaste looptijden > 5 jaar. De jaarlijkse huurlast  hiervoor bedraagt € 
813.604.  De huurcontracten welke onder financial lease vallen zijn hier niet benoemd.

Vivent heeft in 2014 het gebruik van leaseauto's geïntroduceerd. Hiervoor is een leasecontract afgesloten. Per balansdatum rijden 

er 59 leaseauto's. De bijbehorende jaarlijkse verplichting voor deze auto's is € 244.466.

Vivent heeft eind 2016 voor de printers een contract afgesloten met een looptijd van 6 jaar. 

Door uitbreiding van het contract zijn de jaarlijkse kosten gestegen in 2017 naar  € 170.537 per jaar.

Vanaf 2017 wordt de eindejaarsuitkering in november betaald, waardoor er per einde boekjaar alleen de reservering van december 

op de balans staat.

Onder vooruitontvangen bedragen is het bedrag van € 1.046.832 (2016: € 1.039.402) horende bij de kassiersfunctie inzake het 
project Ketenzorg Dementie regio 's-Hertogenbosch, Noord Oost Brabant opgenomen. Tevens zijn hier de reservering te veel 

ontvangen gelden in opgenomen. 

De toename van de crediteuren komt doordat er in de laatste week van 2017 geen betalingen zijn geweest.

De afname komt doordat vanaf 2017 de eindejaarsuitkering niet meer in december, maar in november betaald wordt. Hierdoor is de 

bijbehorende hogere aangifte in december betaald en is de stand per balansdatum lager.

Door de gewijzigde werkwijze bij het pensioenfonds wordt vanaf 2017 maandelijks afgerekend, terwijl t.m. 2016 alleen per einde jaar 

de werkelijke afrekening plaats vond.

De kredietfacilitiet bij de Rabobank bedraagt € 4,3 miljoen. Als zekerheid is, in combinatie met zekerheid voor opgenomen leningen, 
hypotheek verstrekt op panden in 's-Hertogenbosch, Vught en Vlijmen. Het recht van hypotheek op onroerende goederen bedraagt 

24,7 miljoen.

Onder nog te betalen is de nabetaling ORT bij verlof voor 2018 opgenomen (€ 261.581).

Nog te betalen kosten was in 2016 heel hoog, o.a. door de overgang naar een andere leverancier voor de printers. 

(€ 513.040) 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen, Niet aan het

Bedrijfs- technische en bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting materiële activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 24.659.583 8.526.217 8.956.651 0 42.142.451

- cumulatieve afschrijvingen 7.273.457 4.285.077 4.738.960 0 16.297.494

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 17.386.126 4.241.140 4.217.691 0 25.844.957

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 358.053 154.649 699.342 0 1.212.044

- afschrijvingen 765.600 341.565 1.004.139 0 2.111.304

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 193.761 0 987.791 0 1.181.552

  .cumulatieve afschrijvingen 193.761 0 987.791 0 1.181.552

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 1.797 0 1.797

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.497 0 1.497

  per saldo 0 0 300 0 300

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -407.547 -186.916 -305.097 0 -899.560

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 24.823.875 8.680.866 8.666.405 0 42.171.146

- cumulatieve afschrijvingen 7.845.296 4.626.642 4.753.811 0 17.225.749

Boekwaarde per 31 december 2017 16.978.579 4.054.224 3.912.594 0 24.945.397

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-25% 0,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in 

groeps-

maatschappijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschappijen

Overige effecten
Overige 

vorderingen
Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 261.774 0 0 338.579 600.353

Resultaat deelnemingen 46.318 0 46.318

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 165.000 165.000

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 -49.655 -49.655

Boekwaarde per 31 december 2017 308.092 0 0 453.924 762.016
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen 

in 2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 6-okt-98 2.231.010 27 Overig 5,10% 1.183.221 0 93.633 1.089.588 544.731 9 Annuïtair 98.408
Borgstel Gem 

Michielsgestel

BNG 23-jul-96 652.990 24 Overig 7,00% 192.846 0 43.434 149.412 0 3 Annuïtair 46.475
Borgstel Gem 

Michielsgestel

Fortis/ASR 14-mei-69 453.780 50 Overig 7,13% 73.200 0 28.688 44.512 0 2 Annuïtair 28.688
Borgstel Gem 

Michielsgestel

Rabobank 1-jul-16 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 4.930.360 0 417.136 4.513.224 3.677.544 28 Lineair 167.136

Rabobank 1-jul-16 5.000.000 30 Hypothecair 2,20% 4.930.360 0 417.136 4.513.224 3.677.544 28 Lineair 167.136

Rabobank 1-jul-16 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 4.930.360 0 417.136 4.513.224 3.677.544 28 Lineair 167.136

Rabobank 1-jul-16 2.926.209 30 Hypothecair 2,20% 2.885.454 0 244.123 2.641.331 2.152.272 28 Lineair 97.812

Totaal 19.125.801 0 1.661.286 17.464.515 13.729.635 772.791

De panden: 

Mariaoord, Rijnstraat 

4 en 10, Vlijmen en 

Vught
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 20.649.758 19.989.576

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 37.195.884 35.644.954

Opbrengsten Wmo 4.704.121 4.586.393

Overige zorgprestaties 257.842 157.763

Totaal 62.807.605 60.378.686

Toelichting:

Opbrengsten zorgverzekeringswet:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 1.026.207 705.956

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 639.376 620.586

Totaal 1.665.583 1.326.542

Toelichting:

Subsidies Wlz/Zvw-zorg:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige dienstverlening 1.685.873 1.966.357

Overige opbrengsten 2.237.709 1.872.419

Totaal 3.923.582 3.838.776

Toelichting:

Overige dienstverlening:

2017 2016

€ €
575.651 571.340

298.265 321.201

10.458 292.588 Vivent levert deze dienst niet meer.

350.355 291.011

109.772 116.694

75.361 79.511

38.425 54.602

227.586 239.410

1.685.873 1.966.357

De opbrengsten zorgverzekeringswet bestaan uit Wijkverpleging € 17 mln, Geriatrische Revalidatie  Zorg € 2,2 mln, MSVT € 1 mln, 
eerstelijnszorg € 0,5 mln.  

Wettelijk budget aanvaardbare kosten:

Het wettelijk budget aanvaarbare kosten bestaat uit zorg in natura en PGB. Hier zijn ook de ontvangen van Rijn gelden verantwoord.

Opbrengsten Wmo:

De totale opbrengsten Wmo is inclusief extra opbrengsten vanuit de herschikking 2016. ( € 0,5 mln)

Hieronder zijn de subsidieregelingen extramurale behandeling, eerstelijnsverblijf en zorginfrastructuur opgenomen.

De overige dienstverlening is als volgt verdeeld:

Restaurants

Vivent voordeelpas

Sociale alarmering

Kinderdagverblijf

Wassen kleding cliënten

Cursussen

Hieronder zijn onder andere opgenomen: uitleen personeel (€ 1.030k) en verhuur gebouwen en ruimten (€ 1.123k). De laatste is in 2017 
gestegen door de huuropbrengsten van VHAW.

Bemiddeling (Omzorgen)

Overig

Totaal

Overige opbrengsten:
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 36.771.601 36.885.496

Sociale lasten 5.011.565 5.462.626

Pensioenpremies 2.827.264 2.786.425

Overige personeelskosten 1.839.196 1.612.723

Subtotaal 46.449.626 46.747.270

Personeel niet in loondienst 4.127.147 3.054.564

Subtotaal 50.576.773 49.801.834

Waarvan ten laste van de voorzieningen / projecten / verplichtingen VSO personeel -442.588 -605.075

Dotaties en vrijval voorzieningen 104.748 -93.893

Totaal personeelskosten 50.238.933 49.102.866

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 911 931

Toelichting:

Personeelskosten:

17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.859.691 2.862.689

- financiële vaste activa 5.487 5.487

Subtotaal 2.865.178 2.868.176

Boekresultaat desinvesteringen 150 0

Totaal afschrijvingen 2.865.328 2.868.176

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 117.500

Totaal 0 117.500

Door een daling van de premies voor sociale lasten zijn deze kosten in 2017 gedaald t.o.v. 2016. Daarnaast is de pensioenpremie iets 

gestegen in 2017.

De overige personeelskosten zijn in 2017 gestegen. Dit komt met name door kosten gezondheidszorg met doel het hoge ziekteverzuim 

terug dringen (€175k). Daarnaast is er in 2017 meer geld besteed aan de kerstattentie (€50k).
De kosten personeel niet in loondienst zijn enorm gestegen door een grote inzet van externen voor het zorgproces, mede als gevolg van 

een hoog ziekteverzuim en tekorten op de arbeidsmarkt.

Als gevolg van de cao veranderingen zijn de totale brutolonen wel gestegen in 2017, maar doordat het gemiddeld aantal FTE gedaald is, 

blijkt het niet uit de totale brutoloonsom. 

Het gemiddeld aantal FTE is in 2017 met 20 FTE gedaald. Dit is o.a. toe te schrijven aan de krapte op de arbeidsmarkt. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.901.495 2.878.767

Algemene kosten 4.685.203 4.335.537

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.197.191 1.875.224

Onderhoud en energiekosten 1.289.391 1.184.531

Huur en leasing 1.860.897 1.604.229

Totaal overige bedrijfskosten 12.934.177 11.878.288

Toelichting:

Patiënt- en bewonersgebondenkosten:

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 28.984 64.588

Subtotaal financiële baten 28.984 64.588

Rentelasten -1.863.766 -2.588.975

Resultaat deelnemingen 46.318 -14.000

Subtotaal financiële lasten -1.817.448 -2.602.975

Totaal financiële baten en lasten -1.788.464 -2.538.387

Toelichting:

Rentebaten:

Rentelasten:

Door de stijging van de zorgzwaarte stijgen met name de medicijnkosten (€155k). Een deel hiervan wordt vergoed middels aanvullende 
bijdrage voor extreem zorggebonden kosten. Daarnaast zijn in 2017 ook de andere kosten voor verzorging en verpleging (€80k), de 
kosten voor dagverzorging (€60k) en vrijwilligers (35k).

Onderhoud en energiekosten:

Huur en leasing:

Algemene kosten:

De algemene kosten zijn met name gestegen door een stijging van de ICT kosten (€500k).

De stijging wordt veroorzaakt doordat er in 2017 meer onderhoudskosten gemaakt zijn t.o.v. 2016.

De stijging komt met name doordat er in 2017 meer huurkosten gemaakt worden door VHAW, hier staat wel een opbrengst tegenover 

vanuit de franchisnemers aan VHAW.

In 2017 zijn de rentebaten gedaald t.o.v. 2016. In 2016 heeft Vivent extra rente ontvangen i.v.m. uitgestelde levering verkochte 

onroerende goederen.  

In 2016 waren de rentelasten extra hoog door het omzetten van de leningenportefeuille. Hiervoor is in 2016 een boeterente betaald. 

(€550k). En in 2017 is het eerste effect te zien van het terugverdienen van deze kosten (€175k), dit komt doordat het rentepercentage 
over de nieuwe portefeuille aanzienlijk lager is.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

21. Wet normering topinkomens (WNT)

bedragen x € 1 C Lasonder
CGM van 

Grinsven
GPMW Nouws

Functiegegevens RvB RvB RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 04/09

Deeltijdfactor 2017 in fte 1,0 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee ja ja

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 143.522           106.104          69.363              

Beloningen betaalbaar op termijn 11.050             10.869            7.373                

Subtotaal 154.572           116.973          76.736              

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 166.000           166.000          166.000            

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                   -                 -                    

Totale bezoldiging 2017 154.572           116.973          76.736              

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/11-31/12 1/9 - 31/12 1/9-31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 22.912             36.628            36.513              

Beloningen betaalbaar op termijn 1.787               3.565              3.699                

Totaal bezoldiging 2016 24.699             40.193            40.212              

WNT-VERANTWOORDING 2017 van Stichting Vivent:

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Vivent van toepassing zijnde regelgeving: De regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Stichting  Vivent is voor 2017 ingedeeld in klasse IV. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum is € 166.000. Dit geldt naar rato van de 
duur en/of omvang van het dienstverband. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

bedragen x € 1 MCC Bekker RJ Slaghuis
MJC 

Daverveld

MM van 

Toorenburg

Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8

Bezoldiging

Bezoldiging 16.635             10.867             7.245              7.245                

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 24.900             16.600             11.052            11.052              

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                   -                   -                 -                    

Totale bezoldiging 2017 16.635             10.867             7.245              7.245                

nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/4 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare vergoedingen                9.178                8.000               8.000                 8.000 

Beloningen betaalbaar op termijn                        -                        -                      -                         - 

Totale bezoldiging 2016                9.178                8.000               8.000                 8.000 

bedragen x € 1 GA Poos I van Veen EPM Vermeulen

Functiegegevens
vice-voorzitter 

RvT
lid RvT lid RvT

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

Bezoldiging

Bezoldiging 10.867             10.867            10.867              

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.600             16.600            16.600              

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                   -                 -                    

Totale bezoldiging 2017 10.867             10.867            10.867              

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 nvt nvt nvt

Beloning plus belastbare vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016  nvt  nvt  nvt 

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

22. Honoraria accountant 2017

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

1 Controle van de jaarrekening 60.198

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 20.872

3 Fiscale advisering 0

4 Niet-controlediensten 0

Totaal honoraria accountant 81.070

23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 21.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

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

€ €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 46.802.147 48.451.189

Financiële vaste activa 2 768.186 625.790

Totaal vaste activa 47.570.333 49.076.979

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 247.690 146.992

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 312.741 0

Debiteuren en overige vorderingen 5 5.340.687 6.460.285

Effecten 6 225.402 225.402

Liquide middelen 7 4.368.164 7.151.714

Totaal vlottende activa 10.494.684 13.984.393

Totaal activa 58.065.017 63.061.372

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

€ €
PASSIVA

Eigen vermogen 8

Kapitaal 141.956 141.956

Bestemmingsreserves 737.127 737.127

Bestemmingsfondsen 2.544.515 1.953.775

Algemene en overige reserves 6.662.595 6.662.595

Totaal eigen vermogen 10.086.193 9.495.453

Voorzieningen 9 970.666 1.047.865

Langlopende schulden (nog voor meer 10 38.232.845 41.014.199

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 368.691

Overige kortlopende schulden 11 8.775.313 11.135.164

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 8.775.313 11.503.855

Totaal passiva 58.065.017 63.061.372

54
PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



Stichting Vivent

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 13 62.807.605 60.246.236

Subsidies 14 1.665.583 1.326.542

Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.291.964 3.594.097

Som der bedrijfsopbrengsten 67.765.152 65.166.875

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 50.216.077 48.943.999

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 2.865.267 2.787.848

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 18 0 117.500

Overige bedrijfskosten 19 12.095.715 11.261.258

Som der bedrijfslasten 65.177.059 63.110.605

BEDRIJFSRESULTAAT 2.588.093 2.056.270

Financiële baten en lasten 20 -1.997.353 -2.701.570

RESULTAAT BOEKJAAR 590.740 -645.300

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €
Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve begeleiding terug naar de bedoeling 0 -350.000

Bestemingsfonds aanvaardbare kosten 590.740 -295.300

590.740 -645.300
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5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.12.1 Algemeen

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die van de 

geconsolideerde jaarrekening. De grondslagen zijn te vinden onder "5.1.4 Grondslagen van waardering, 

resultaatbepaling en kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening".
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5.1.13 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

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 17.487.190 17.894.737

Machines en installaties 3.545.613 3.732.529

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.911.499 4.217.691

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Subtotaal 24.944.302 25.844.957

Bij: Herwaardering onroerende goederen 737.127 737.127

Bij: Onroerende goederen gewaardeerd op directe opbrengstwaarde 1.395.760 1.395.760

Bij: financial lease 19.724.958 20.473.345

Totaal materiële vaste activa 46.802.147 48.451.189

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

€ €

Boekwaarde per 1 januari 25.844.957 26.250.506

Bij: investeringen 1.210.888 1.692.510

Af: afschrijvingen 2.111.243 2.098.059

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 300 0

Boekwaarde per 31 december 24.944.302 25.844.957

Toelichting:

Per 31 december 2016 zijn de stichting Allcare 's-Hertogenbosch e.o. en de stichting Huisvesting thuiszorg stadsgewest 's-

Hertogenbosch (SHT) d.m.v. een juridische fusie met de Stichting Vivent gefuseerd. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 beide 

stichtingen ophouden te bestaan. Hierdoor zijn bij diverse onderdelen de cijfers 2016 aangepast in de enkelvoudige jaarrekening.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.14.

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de beginbalans aangepast. Deze is inclusief de oude stichtingen Allcare en SHT welke 

voorheen werden vermeld in de geconsolideerde balans.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

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

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 308.092 261.774

Vorderingen op groepsmaatschappijen 12.586 27.770

Overige effecten 0 0

Overige vorderingen 447.508 336.246

Totaal financiële vaste activa 768.186 625.790

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 625.790 488.685

Kapitaalstortingen 1

Resultaat deelnemingen -178.886 -190.094

Verstrekte leningen / verkregen effecten 165.000 173.000

Ontvangen dividend / aflossing leningen 156.282 154.198

Boekwaarde per 31 december 768.186 625.790

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen
Resultaat

€ €

Welkom Kraamzorg B.V. 6.300 35% 880.263 96.730

Vivent Het Andere Wonen B.V. te 

's-Hertogenbosch
1 100% -401.297 -225.204

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

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

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 247.690 146.992

Af: ontvangen voorschotten 0 0

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 247.690 146.992

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2017

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-GRZ 247.690 0 0 247.690

Totaal (onderhanden werk) 247.690 0 0 247.690

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

mutatieoverzicht onder 5.1.15.

Kraamzorg

Verhuur van overige 

woonruimte

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

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

2016 2017 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari -368.691 -368.691

Financieringsverschil boekjaar 312.741 312.741

Correcties voorgaande jaren 172.436 172.436

Betalingen/ontvangsten 196.255 196.255

Subtotaal mutatie boekjaar 368.691 312.741 681.432

Saldo per 31 december 0 312.741 312.741

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €
Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen / schulden uit hoofde van financieringsoverschot -312.741 368.691

312.741 -368.691

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 36.645.407 35.030.503

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 36.332.666 35.399.194

Totaal financieringsverschil 312.741 -368.691

5. Debiteuren en overige vorderingen

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

€ €

Vorderingen op debiteuren 3.409.259 2.856.984

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 515.776 806.545

Overige vorderingen:

Vorderingen op groepsmaatschappijen 796.611 613.087

Overige vorderingen 67.307 89.911

496.414 2.076.629

Vordering terzake pensioenen 35.434 0

Overige overlopende activa 19.886 17.129

Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.340.687 6.460.285

Toelichting:

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de beginbalans aangepast. Hierdoor is het saldo debiteuren hoger, namelijk inclusief 

Allcare. Bij vorderingen op groepsmaatschappijen is het saldo lager doordat de vordering op SHT eruit is. Bij nog te ontvangen en 

vooruitbetaalde bedragen is het saldo opgehoogd met Allcare.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

6. Effecten

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

€ €

Overige effecten 225.402 225.402

Totaal effecten 225.402 225.402

7. Liquide middelen

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

€ €

Bankrekeningen 4.345.275 7.116.360

Kassen 18.240 13.552

Overlopende stortingen 4.649 21.802

Totaal liquide middelen 4.368.164 7.151.714

Toelichting:

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de beginbalans aangepast. Hierdoor is het saldo van de bankrekeningen hoger, namelijk 

inclusief Allcare en SHT.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

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

€ €

Kapitaal 141.956 141.956

Herwaarderingsreserve 737.127 737.127

Bestemmingsfondsen 2.544.515 1.953.775

Algemene en overige reserves 6.662.595 6.662.595

Totaal eigen vermogen 10.086.193 9.495.453

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Kapitaal 141.956 0 0 141.956

Totaal kapitaal 141.956 0 0 141.956

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €

Herwaarderingsreserve 737.127 0 0 737.127

Totaal bestemmingsreserves 737.127 0 0 737.127

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €
Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 1.953.775 590.740 0 2.544.515

Totaal bestemmingsfondsen 1.953.775 590.740 0 2.544.515

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ € € €
Overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595

Totaal algemene en overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595

Toelichting:

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de beginbalans aangepast. Hierdoor is het saldo van de overige reserves hoger, namelijk 

inclusief Allcare. SHT had geen reserves.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017

en resultaat over 2017

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen
Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 10.086.193 590.740

Stichting Verhuur Vivent -544.296 -20.872

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 9.541.897 569.868
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ € € € €

- doorlopende verplichtingen personeel 395.396 0 181.946 67.779 145.671

- langdurig zieken 388.749 479.174 343.769 0 524.154

- jubileumverplichtingen 263.720 76.237 39.116 0 300.841

Totaal voorzieningen 1.047.865 555.411 564.831 67.779 970.666

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 601.318

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 369.348

hiervan > 5 jaar 192.276

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

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

€ €

Schulden aan banken 16.691.724 18.362.766

Financial leaseverplichting 19.724.958 20.473.345

Overige langlopende schulden:

ORT nabetaling bij verlof voor 2019 261.580 623.505

Lening Vivent-Hendriks Coppelmans a.g.v. uitgestelde levering Berlerode 1.395.760 1.395.760

Overige langlopende schulden 158.823 158.823

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 38.232.845 41.014.199

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 19.125.801 18.962.790

Bij: nieuwe leningen 0 17.926.209

Af: aflossingen 1.661.286 17.763.198

Stand per 31 december  17.464.515 19.125.801

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 772.791 763.035

Stand langlopende schulden per 31 december 16.691.724 18.362.766

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 772.791 763.035

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 16.691.724 18.362.766

hiervan > 5 jaar 13.729.635 15.345.239

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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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

11. Overige kortlopende schulden

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

€ €

Crediteuren 1.328.591 812.198

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 772.791 763.035

Belastingen en premies sociale verzekeringen 851.547 1.750.877

Schulden terzake pensioenen 0 779.900

Nog te betalen salarissen 369.564 378.529

Vakantiegeld 1.436.854 1.447.399

Vakantiedagen 2.179.216 2.377.714

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0

Overige schulden 33.229 2.029

Nog te betalen kosten 300.004 1.774.249

Vooruitontvangen bedragen 1.293.385 1.048.628

Overige overlopende passiva 210.132 606

Totaal overige kortlopende schulden 8.775.313 11.135.164

Toelichting:

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

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de beginbalans aangepast. Hierdoor zijn diverse saldi in de kortlopende schulden 

aangepast. Deze betreffen Allcare. Bij nog te betalen kosten betreft het ook SHT.

De kredietfacilitiet bij de Rabobank bedraagt € 4,3 miljoen. Als zekerheid is, in combinatie met zekerheid voor opgenomen leningen, 
hypotheek verstrekt op panden in 's-Hertogenbosch, Vught en Vlijmen. Het recht van hypotheek op onroerende goederen bedraagt 

24,7 miljoen.

Door Vivent zijn meerdere huurovereenkomsten aangegaan met vaste looptijden > 5 jaar. De jaarlijkse huurlast  hiervoor bedraagt € 
813.604.  De huurcontracten welke onder financial lease vallen zijn hier niet benoemd.

Vivent heeft in 2014 het gebruik van leaseauto's geïntroduceerd. Hiervoor is een leasecontract afgesloten. Per balansdatum rijden 

er 59 leaseauto's. De bijbehorende jaarlijkse verplichting voor deze auto's is € 244.466.

Vivent heeft eind 2016 voor de printers een contract afgesloten met een looptijd van 6 jaar. 

Door uitbreiding van het contract zijn de jaarlijkse kosten gestegen in 2017 naar  € 170.537 per jaar.
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste

bedrijfs-

middelen, Niet aan het

Bedrijfs- technische en bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting materiële activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 25.654.944 7.530.856 8.956.651 0 42.142.451

- cumulatieve afschrijvingen 7.760.207 3.798.327 4.738.960 0 16.297.494

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 17.894.737 3.732.529 4.217.691 0 25.844.957

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 358.053 154.649 698.186 0 1.210.888

- afschrijvingen 765.600 341.565 1.004.078 0 2.111.243

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 193.761 0 987.791 0 1.181.552

  .cumulatieve afschrijvingen 193.761 0 987.791 0 1.181.552

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 1.797 0 1.797

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.497 0 1.497

  per saldo 0 0 300 0 300

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -407.547 -186.916 -306.192 0 -900.655

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 25.819.236 7.685.505 8.665.249 0 42.169.990

- cumulatieve afschrijvingen 8.332.046 4.139.892 4.753.750 0 17.225.688

Boekwaarde per 31 december 2017 17.487.190 3.545.613 3.911.499 0 24.944.302

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-25% 0,0%

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de beginbalans aangepast. Deze is inclusief de oude stichtingen Allcare en SHT welke voorheen werden vermeld in de 

geconsolideerde balans.
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5.1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in 

groeps-

maatschappijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschappijen

Overige effecten
Overige 

vorderingen
Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 261.774 27.770 0 336.246 625.790

Resultaat deelnemingen 46.318 -225.204 -178.886

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 165.000 165.000

Ontvangen dividend / aflossing leningen 210.020 0 -53.738 156.282

Boekwaarde per 31 december 2017 308.092 12.586 0 447.508 768.186

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de lening tussen Vivent en SHT vervallen, hierdoor is de vordering op groepsmaatschappijen verlaagd in de beginbalans.
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BIJLAGE

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017 (enkelvoudig)

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 6-okt-98 2.231.010 27 Overig 5,10% 1.183.221 0 93.633 1.089.588 544.731 9 Annuïtair 98.408
Borgstel Gem 

Michielsgestel

BNG 23-jul-96 652.990 24 Overig 7,00% 192.846 0 43.434 149.412 0 3 Annuïtair 46.475
Borgstel Gem 

Michielsgestel

Fortis/ASR 14-mei-69 453.780 50 Overig 7,13% 73.200 0 28.688 44.512 0 2 Annuïtair 28.688
Borgstel Gem 

Michielsgestel

Rabobank 1-jul-16 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 4.930.360 0 417.136 4.513.224 3.677.544 28 Lineair 167.136

Rabobank 1-jul-16 5.000.000 30 Hypothecair 2,20% 4.930.360 0 417.136 4.513.224 3.677.544 28 Lineair 167.136

Rabobank 1-jul-16 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 4.930.360 0 417.136 4.513.224 3.677.544 28 Lineair 167.136

Rabobank 1-jul-16 2.926.209 30 Hypothecair 2,20% 2.885.454 0 244.123 2.641.331 2.152.272 28 Lineair 97.812

Totaal 19.125.801 0 1.661.286 17.464.515 13.729.635 772.791

De panden: 

Mariaoord, Rijnstraat 

4 en 10, Vlijmen en 

Vught
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5.1.17 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

13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2017 2016

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 20.649.758 19.989.576

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 37.195.884 35.523.886

Opbrengsten Wmo 4.704.121 4.586.393

Overige zorgprestaties 257.842 146.381

Totaal 62.807.605 60.246.236

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 1.026.207 705.956

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 639.376 620.586

Totaal 1.665.583 1.326.542

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige dienstverlening 1.703.873 2.028.358

Overige opbrengsten 1.588.091 1.565.739

Totaal 3.291.964 3.594.097
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 36.771.601 35.529.566

Sociale lasten 5.011.565 5.260.444

Pensioenpremies 2.827.264 2.690.137

Overige personeelskosten 1.839.196 1.584.202

Subtotaal 46.449.626 45.064.349

Personeel niet in loondienst 4.104.291 4.572.549

Subtotaal 50.553.917 49.636.898

Waarvan ten laste van de voorzieningen / projecten / verplichtingen VSO personeel -442.588 -605.075

Dotaties en vrijval voorzieningen 104.748 -87.824

Totaal personeelskosten 50.216.077 48.943.999

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 911 931

17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.859.630 2.782.361

- financiële vaste activa 5.487 5.487

Subtotaal 2.865.117 2.787.848

Boekresultaat desinvesteringen 150 0

Totaal afschrijvingen 2.865.267 2.787.848

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 117.500

Totaal 0 117.500

Door de juridische fusie per 01-01-2017 is de beginbalans aangepast. Deze is inclusief de oude stichting Allcare welke voorheen werd 

vermeld in de geconsolideerde balans.
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.901.495 2.877.531

Algemene kosten 4.530.038 4.070.684

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.197.191 1.875.132

Onderhoud en energiekosten 1.289.391 1.184.531

Huur en leasing 1.177.600 1.253.380

Totaal overige bedrijfskosten 12.095.715 11.261.258

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 46.469 73.751

Subtotaal financiële baten 46.469 73.751

Rentelasten -1.864.936 -2.585.227

Resultaat deelnemingen -178.886 -190.094

Subtotaal financiële lasten -2.043.822 -2.775.321

Totaal financiële baten en lasten -1.997.353 -2.701.570
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5.1.18 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De Raad van Bestuur De Raad van Toezicht

C. Lasonder Drs. M.C.C. Bekker, voorzitter

Ir. G.A. Poos, vicevoorzitter

Drs. R.J. Slaghuis

Drs. I. van Veen

Mr. Dr. E.P.M. Vemeulen

De raad van bestuur van Stichting Vivent heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Vivent heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 25 mei 2018.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Vivent heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Er is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Vivent.
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Vivent  
  

  

Verklaring over de jaarrekening 2017 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Vivent een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de stichting en de groep op 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening 2017 van Vivent te  
‘s-Hertogenbosch (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde 
jaarrekening van Vivent en haar dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) en de enkelvoudige 
jaarrekening. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
 de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2017; en 
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

  

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

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Vivent zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

  

Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument 
opgenomen andere informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het geïntegreerd jaardocument 
andere informatie, die bestaat uit: 
 het bestuursverslag 2017 (bestaande uit hoofdstuk 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9); 
 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist. 

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 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 
verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht 
voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 
 het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 

Regeling verslaggeving WTZi; en voor 
 een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

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

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

  

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

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. 

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

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 25 mei 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. H.A.B. de Coninck RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 
van Vivent 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

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

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

 Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controle-
verklaring 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 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we 
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel.  
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Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de 
bedrijfstak waarin de stichting opereert. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de raad van 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. 


