
 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 
 

  

Jaardocument Vivent 2020 

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



 

2 

 

 

 

 

 

Inhoud Jaardocument Vivent 2020 
 
 

1. Voorwoord ........................................................................................................................................... 4 

2. Vivent, de organisatie .......................................................................................................................... 6 

3. Besturing van de organisatie ............................................................................................................... 9 

3.1 Raad van Bestuur .................................................................................................................... 9 

3.2 Raad van Toezicht ................................................................................................................. 11 

3.3 Medezeggenschap ................................................................................................................ 13 

4. Strategie en activiteiten ..................................................................................................................... 16 

4.1 Strategie ................................................................................................................................ 16 

4.3 Goede zorg ............................................................................................................................ 16 

4.4 Goed werk ............................................................................................................................. 20 

4.5 Financieel verantwoord ......................................................................................................... 22 

5. Maatschappelijke rol .......................................................................................................................... 24 

6. Samenwerking ................................................................................................................................... 25 

7. Financiën ........................................................................................................................................... 26 

8. Risico’s .............................................................................................................................................. 27 

9. Toekomst ........................................................................................................................................... 28 

Bijlage 1 Deelname lerende netwerken ................................................................................................. 29 

Bijlage 2 Verantwoording inzet kwaliteit van zorg ................................................................................. 31 

Bijlage 3 Kwaliteitsrapportage Wet Zorg en Dwang .............................................................................. 33 

Bijlage 4 Jaarrekening 2020 .................................................................................................................. 35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



3 

Bestuursverslag 2020 

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



4 

1. Voorwoord

Als ons begin januari was verteld wat we allemaal zouden gaan meemaken, hadden we het 

waarschijnlijk niet geloofd.  Het jaar 2020 begon met een onbekend virus in China dat snel dichterbij 

kwam en ons eind februari bereikte: het COVID-19 virus kwam onder ons en de wereld, ons hele 

leven, stond op zijn kop. Alles waar we zo aan gewend waren veranderde, zowel in ons werk als in 

ons privéleven. Een heftig jaar voor iedereen, voor onze bewoners, onze cliënten, onze medewerkers, 

vrijwilligers, iedereen die betrokken is bij Vivent. 

Getroffen 

Onze regio, Noordoost Brabant, was de regio waar de eerste grote uitbraak plaatsvond. Het aantal 

besmettingen was erg hoog en heeft ook Vivent getroffen. Veel cliënten, bewoners en medewerkers 

zijn ziek geweest en sommigen zijn nog herstellend. Er zijn meer dan 40 cliënten op onze locaties, 

meer dan 70 cliënten in de wijk en 1 medewerker overleden, ten gevolge van de besmetting met het 

virus. Het verdriet was enorm.  

Tijdens de eerste golf in het voorjaar waren er (landelijke) maatregelen waardoor het bezoeken van 

bewoners door familie en vrienden moeilijk en soms langere tijd niet mogelijk was. Dit maakte de pijn 

en het verdriet nog veel groter. Gelukkig is dit vanaf juni, maar ook tijdens de tweede golf, niet meer 

gebeurd. Hoe begrijpelijk de voorzichtigheid ook was, vooral vanuit medisch perspectief, het isolement 

en het ontberen van direct contact met je geliefden is niet vol te houden. 

Waardering 

Enorme waardering wil ik uitspreken naar onze medewerkers. Die hebben alles gedaan om de goede 

zorg waar we voor staan, door te laten gaan. Zowel in onze woonzorgcentra als in de wijk, bij cliënten 

thuis. Ook in het begin, toen er nog (te) weinig persoonlijk beschermingsmiddelen waren en we nog 

geringe kennis hadden over het virus en hoe het werkte, waren ze er steeds. Onze medewerkers in de 

zorg maar ook de ondersteunende diensten stonden paraat. Wat een kanjers! En ook de goede 

samenwerking met en het begrip van onze cliënten en hun verwanten verdient nadrukkelijke 

vermelding in dit jaardocument. 

Hoop 

Op het moment waarop ik dit voorwoord schrijf, is het virus er nog steeds. We maken ons zorgen om 

de mutaties van het virus en er zijn nog veel maatregelen die ons beperken in onze bewegingsvrijheid 

en het contact. Maar gelukkig zijn er ondertussen ook werkende vaccins en zijn (bijna) alle bewoners 

gevaccineerd en inmiddels ook (bijna) alle medewerkers die direct met cliënten werken. Cliënten in de 

wijk en thuiszorg zijn nog niet allemaal gevaccineerd, naar verwachting zijn bijna allen eind mei 2021 

wel gevaccineerd, in elk geval de oudste en meest kwetsbare cliënten. Er is weer licht aan het eind 

van de tunnel. We hopen dat we, na deze moeilijke periode, later dit jaar weer een beetje terug 

kunnen keren naar het gewone leven waarin we bij elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen aanraken. 

Positief resultaat 

Naast de grip die het virus heeft gehad op onze gezondheid en ons sociaal leven was en is er nog 

steeds een groot effect op onze economie. Veel kleine en grote bedrijven zijn gelukkig tot nu toe 

overeind gebleven door herhaalde financiële steun van de overheid. Ook Vivent heeft gebruik kunnen 

maken van een aantal regelingen. Die hebben ervoor gezorgd, en blijven hopelijk ook in 2021 zorgen, 

dat we weinig financieel nadeel ondervinden. Mede daardoor hebben we onze financiële doelstelling 

voor 2020 toch kunnen halen. We ronden het jaar af met een positief resultaat. Daaraan hebben zeker 

ook onze eigen inspanningen en aanpassingen in de organisatie bijgedragen. De basis werd verder 

op orde gebracht. We zien goede resultaten van het traject ‘toekomstbestendige thuiszorg’. En ook de 

activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg hebben een positief effect gehad. 

Daarbij heeft ook het traject ‘Waardigheid en Trots’ ons goed geholpen. 
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Meerjarenstrategie 

En gelukkig was er nog meer dan Corona in 2020. Vermeldenswaardig is dat we aan het eind van het 

jaar ook weer een volledig en vast Management Team hebben. Met een nieuwe manager HRM en 

een nieuwe vaste bestuurder die zich voor de komende jaren verbinden aan Vivent. En het is ook 

gelukt twee nieuwe directeuren zorg aan te trekken. Het nieuwe MT gaat samen met de managers in 

de zorg, met de medezeggenschapsorganen, professionals en iedereen die verbonden is met Vivent 

een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkelen. Voortbordurend op wat we al hebben en doen, samen het 

beste uit de dag halen en klaar voor een toekomst waarin we te maken krijgen met vraagstukken die 

om een aanpassing vragen. Steeds meer mensen met een intensieve zorgvraag en een krimpende 

arbeidsmarkt maken dat we het niet op dezelfde manier kunnen blijven doen. We moeten samen 

zoeken naar manieren om meer mensen te ondersteunen met minder menskracht en met tenminste 

eenzelfde tevredenheid. Een grote uitdaging, maar zeker wel mogelijk.  

Wetgeving 

Veel aandacht ging ook uit naar de invoering van de nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd). We hebben 

de laatste stappen gezet om te gaan werken naar de intentie en letter van deze belangrijke wet. 

Daarbij is het uitgangspunt dat we geen of zo min mogelijk onvrijwillige zorg bieden. Een andere wet 

waarvoor we aandacht hebben is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (Wmcz). We hebben onze 

samenwerking met de Cliëntenraden vastgelegd in een nieuwe overeenkomst waarbij de rechten van 

de cliënten (en hun verwanten) verder zijn uitgebreid. 

Aandacht 

In 2020 was het ziekteverzuim nog steeds veel te hoog (bijna 10%). In 2021 gaan we opnieuw aan de 

slag met het terugdringen hiervan. Door samen te werken aan een goede bezetting en samenstelling 

van ons personeelsbestand, meer continuïteit in de (zorg) teams te creëren en met de medewerkers 

en OR te werken aan een gezonde en vitale werkomgeving. We laten ons hierbij ondersteunen door 

een ervaren bureau (Falke en Verbaan) en we zetten alles op alles om aan het eind van 2021 uit te 

komen op ongeveer 8%. Daarbij is aandacht vanuit bestuur en management voor de medewerkers 

maar ook aandacht voor elkaar in teams van groot belang.  

Keuzes maken 

Tot slot wil ik nog noemen dat we bij Vivent bezig zijn met heel veel onderwerpen en dat ons 

ambitieniveau hoog is. We moeten echter ook keuzes durven maken en niet teveel tegelijk doen. 

Datgene wat we doen, moeten we vooral goed doen. Veranderingen zijn immers snel bedacht maar 

het heeft ook tijd nodig om eraan te wennen en het ons eigen te maken. Als we ons motto ‘we doen 
wat we zeggen en we zeggen wat we doen’ waar willen maken, dan is het belangrijk hier aandacht 
voor te hebben.  

In het jaardocument staat veel beschreven waarvoor in een voorwoord te weinig ruimte is. Daarom 

beveel ik van harte aan om het verslag te lezen en het in de overleggen op de agenda te zetten. We 

bespreken graag welke thema’s aandacht vragen, in het bijzonder in 2021.  

Dank! 

Dank aan iedereen die in het afgelopen bijzondere en moeilijke jaar zijn bijdrage heeft geleverd aan 

het mooie Vivent dat we samen zijn. Cliënten, verwanten, vrijwilligers, relaties en vooral alle 

medewerkers van Vivent die elke dag klaar staan om samen de beste zorg te geven.  

Pieter Hermsen 

Bestuurder Vivent 
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2. Vivent, de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Vivent 

Adres Vliertwijksestraat 369 

Postcode 5244 NJ 

Plaats Rosmalen 

Telefoonnummer 088 – 163 70 00 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 17167201 

E-mailadres info@vivent.nl 

Internetpagina www.vivent.nl 

Tabel 1 Gegevens Stichting Vivent 

Missie (waartoe zijn wij op aarde) 
Vivent is expert op het gebied van zorg aan jongeren en ouderen met psychogeriatrische 
problematiek, niet aangeboren hersenletsel, revalidatie en complexe lichamelijke aandoeningen. In 
alle fases van het ziekteproces bieden onze zorgprofessionals de juiste zorg. Daarbij staat bij ons 
goede zorg, goed werkgeverschap en financieel verantwoord ondernemen centraal. 

Visie (zo doen wij dat) 
Vivent vindt het belangrijk dat iedereen die we ontmoeten, cliënt, mantelzorger, collega, vrijwilliger, 
ketenpartner, leverancier of andere bezoeker zich welkom voelt. We zien de ander staan en tonen 
oprechte interesse in wie de ander is. Zo ontstaan mooie ontmoetingen. 
We vertellen elkaar, en de wereld om ons heen, de mooie verhalen en genieten er samen van. 
Iedereen is eigenaar van zijn of haar eigen werk en stukje van Vivent. Wij zetten onze ervaring en 
expertise in en blijven hierin investeren. Samen met onze zorgprofessionals bepaalt u welke zorg u 
nodig heeft en hoe we daar met alle betrokkenen invulling aan geven. 
Zo haalt u altijd het beste uit uw dag, Vivent zorgt! 

Ontwikkelen van expertises en delen van kennis 
Vivent vindt het belangrijk om een expert te zijn en te blijven voor onze doelgroepen. Dit doen we door 
een lerende organisatie te zijn. Zo laten we onze zorgprofessionals steeds meer ontwikkelen in de 
kennis die nodig is om onze specifieke doelgroepen de juiste zorg te bieden. Dit willen we ook doen 
door technologische ontwikkelingen in de markt te volgen, te testen en zo nodig in te zetten. 

Daarnaast is het delen van deze kennis heel belangrijk in de zorg. Daarom participeren onze 
(zorg)professionals in kennisnetwerken en samenwerkingsverbanden, landelijk en regionaal. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Landelijk kenniscentrum voor jonge mensen met dementie

• Regionaal netwerk Specialist Ouderengeneeskunde

• Regionale klachtencommissie

• Regionaal netwerk voor calamiteitenonderzoek

• Bestuurdersoverleg in VVT

Voor meer netwerken waarin we participeren zie het overzicht in bijlage 1. 

Juridische structuur 
Op 1 juli 2004 is Stichting Vivent opgericht. Onderdeel hiervan is Stichting Verhuur Vivent. Momenteel 
heeft Stichting Vivent een deelneming van 35% in Welkom Kraamzorg B.V. en een 100% deelneming 
in Vivent Het Andere Wonen B.V.  

Medezeggenschap 
Vivent kent een Ondernemingsraad, een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) en zes 
cliëntenraden. 

• Cliëntenraad Vivent Mariaoord

• Cliëntenraad Vivent De Hooghe Clock
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• Cliëntenraad Vivent Hof van Hintham

• Cliëntenraad Vivent Berlerode en Vivent Donkenhof

• Cliëntenraad Vivent Thuiszorg

• Centrale Cliëntenraad

Iedere cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van het betreffende onderdeel van Vivent. De 
centrale cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van de leden van de andere cliëntenraden. 

Normen voor goed bestuur  
Vivent hanteert de Zorgbrede Governance Code uit 2017. Deze is opgesteld op initiatief van de 
Brancheorganisaties Zorg. De naleving van de Zorgbrede Governance Code is een 
lidmaatschapsverplichting van ActiZ. Vivent is lid van ActiZ. In de statuten, onze visie op toezicht en 
het bestuursreglement volgen wij de 7 principes uit 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.  

Werkgebied en contractpartijen  
Vivent is werkzaam in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Boxtel, Vught, Sint-
Michielsgestel, Haaren en Heusden. In al deze gemeenten zijn in 2020 contracten afgesloten met 
financiers voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg en met alle 
zorgverzekeraars. In onderstaand figuur is weergegeven hoe het gebied er geografisch uitziet.  
De dagbestedingslocaties (roze) en de woonzorglocaties (groen) zijn gemarkeerd in dit gebied.  
In de hele gemarkeerde regio bieden we thuiszorg.  

Figuur 1 Werkgebied Vivent 
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2020 2019 2018 2017 

Aantal cliënten in instelling op basis van ZZP 383 420 400 400 

Aantal cliënten in instelling op basis  van GRZ 16 39 34 26 

Aantal extramurale cliënten per einde jaar  2464 2.398 2.579 2.622 

Aantal dagen zorg met verblijf 145.116  147.638 146.324 146.249 

Aantal dagdelen dagactiviteiten  34.828 59.960 65.927 67.790 

Tabel 2 Cliënten, capaciteit, productie en opbrengsten 
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3. Besturing van de organisatie

De Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn de 
besluitvormende en adviserende organen van Vivent. Hieronder worden hun functie en activiteiten in 
2020 kort besproken. 

De wijze waarop Vivent is georganiseerd staat in onderstaand organogram. 

Figuur 2 Organogram Vivent (2020) 

3.1 Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur geeft leiding aan het Management Team (MT), bestaande uit de divisiedirecteur 
Intramuraal, de divisiedirecteur Extramuraal, de manager HR, de manager Finance & Control en de 
bestuurssecretaris. De manager ICT, de manager Facilitair en de Programmamanager sluiten 
structureel aan bij het MT overleg. In samenspraak met de Ondernemingsraad (OR) en Centrale 
Cliëntenraad (CCR) wordt concernbeleid ontwikkeld. Dat betekent dat er geregeld ontmoetingen 
plaatsvinden tussen de Bestuurder, MT-, OR- en CCR-leden om ideeën en verwachtingen te delen 
voordat het formele adviestraject wordt doorlopen. De Raad van Bestuur bespreekt elk kwartaal de 
ontwikkelingen uit het jaarplan met de divisiedirecteuren en stafmanagers.  
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Naam Bestuursfunctie Periode Nevenfuncties 

Dhr. P.G.J.M. 
Hermsen 

Voorzitter Raad 
van Bestuur 

1 oktober 2020 tot en met 
31 december 2020 

Lid Raad van Toezicht 
Vivantes (en lid commissie 
kwaliteit, veiligheid en 
innovatie)  
 
Docent Strategisch HRM en 
Hoger Management bij ICM  
 
Lid Bestuur Hospice De 
Duinsche Hoeve (vanaf 1 
oktober 2020) 
 
 
 

Dhr. P.J. Hoppener  Voorzitter Raad 
van Bestuur  

1 januari 2020 tot en met 
30 september 2020  

Lid Raad van 
Commissarissen 
huisartsencoöperatie 
Eemland 
 
Lid van Advisory Council 
van Value Based Health 
Care Europe 
 
Lid Bestuur Hospice De 
Duinsche Hoeve (tot 1 
oktober 2020)  
 

Tabel 3 De samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) in 2020 
 
De belangrijkste besluiten van bestuur en MT in 2020 hebben te maken gehad met de COVID-19 
uitbraak, het toekomstbestendiger maken van de divisie thuiszorg en het versterken van de kwaliteit 
en veiligheid op de intramurale locaties. Ook is er, vanuit de visie dat we de professional vooral in 
staat moeten stellen zijn of haar werk goed te kunnen doen, anders gestuurd op een aantal kritische 
stafprocessen.  
 
Zo heeft er een herstructurering van de afdeling HR plaatsgevonden, met als doel te zorgen voor een 
betere ondersteuning aan de zorg. Door middel van een IT scan hebben we een goed beeld van de 
thema’s en de volgordelijkheid daarvan gekregen. Die gaan we binnen IT verder oppakken om te 
zorgen voor een ondersteunende IT infrastructuur. Tevens is de keuze gemaakt het 
programmamanagement breder in te zetten binnen de hele organisatie en niet alleen binnen het 
programma goede zorg. Zo kunnen we meebewegen met de prioriteiten binnen de organisatie en alle 
grote onderwerpen projectmatig aanpakken om zo de basis verder op orde te brengen. Als laatste zijn 
de meeste ad interim posities in het MT vervangen door vaste collega’s.  
 
Besturing Vivent en Corona 
Omdat een groot deel van het jaar in het teken heeft gestaan van de Coronacrisis is er sinds begin 
maart 2020 een continue crisisorganisatie opgetuigd, het crisis (later Corona) Beleidsteam, het CBT. 
Dit overleg is steeds voorgezeten door de Raad van Bestuur en bestond daarnaast uit de 1e specialist 
ouderengeneeskunde, de beide divisiedirecteuren, manager HR, manager facilitair en de 
bestuurssecretaris. Medio mei is dit uitgebreid met de programmamanager en na het vertrek van de 
divisiedirecteur intramuraal is het uitgebreid met twee intramurale managers die afwisselend aanwezig 
waren. Dit waren de manager van de Covid-unit en de manager die sinds eind 2020 een 
coördinerende rol in de capaciteit van de regio op zich genomen heeft.   
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Naast alle besluitvorming rondom Corona zijn in 2020 de volgende bestuursbesluiten genomen: 

Goede Zorg 

• Benoeming WZD functionaris en vaststellen visie WZD

• Pilot Leefmilieus gestart op Wamberg

Goed Werk 

• Reorganisatie afdeling HR

• Actualisatie (deel) Functiehuis

• Uitvoering IT scan en daaruit volgende inrichting IT servicedesk

In de divisies heeft de focus gelegen op de verdere implementatie van de Toekomstbestendige 
Thuiszorg (extramuraal) en Waardigheid en Trots op locatie en het verbeteren van de kwaliteit 
(intramuraal).  

3.2 Raad van Toezicht  

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd en uitgewerkt in de 
statuten, het bestuursreglement en het reglement Raad van Toezicht.  

Gezien de krapte in de budgetten en de noodzaak om Vivent financieel gezond te houden, heeft de 
Raad van Toezicht in 2020 de ontwikkelingen in de exploitatie nauwgezet gevolgd.  
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren.  

Vanuit zijn toezichtvisie wil de Raad van Toezicht transparant en laagdrempelig zijn en vindt het 
daarom cruciaal zichtbaar te zijn voor de medewerkers van Vivent. Dit betekent dat de leden twee 
keer per jaar individueel meelopen met de zorg op locaties. Vanwege Corona is dit in 2020 niet 
gebeurd.  
Wel heeft de Raad van Toezicht dit jaar, net als voorgaande jaren, twee maal gesprekken gevoerd 
met beide medezeggenschapsorganen (CCR en OR) en tweemaal met het Management Team van 
gedachten gewisseld. 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 vijf maal regulier vergaderd. De belangrijkste onderwerpen 
waren: 

• Ontwikkelingen diverse thema’s
Besturing Corona Crisis, Toekomstbestendige thuiszorg en daarbij behorende aansturing., Vivent
Het Andere Wonen B.V, inzet Waardigheid & Trots op locatie, resultaatontwikkeling Vivent,
herstelplan Vivent, verzuim en vacatures, HR strategie.

• Strategie en verantwoording
Kaderbrief 2021, Jaarplan 2021, Begroting 2021, Bestuursverslag en jaarrekening 2019 en
Kwartaalrapportages 2020.

De Raad van Toezicht heeft eenmaal een “benen-op-tafel-overleg” (meerjarenstrategie en aanpak 
Covid-crisis) met bestuurder gehad. 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 goedkeuring gegeven aan de volgende besluiten van de Raad 
van Bestuur:  

Strategie en verantwoording 

• Bestuur verslag en jaarrekening 2019

• Begroting 2021

• Kaderbrief 2021

De Raad van Toezicht heeft in 2020 de volgende besluiten genomen: 

• Aanstelling de heer Pieter Hermsen als bestuurder Vivent per 1 oktober 2020.

• Dit jaar is er in de Raad van Toezicht veel tijd besteed aan de werving van een nieuwe vaste
bestuurder van Vivent. Gezien het de uitbraak van corona, heeft ook deze procedure grotendeels
digitaal plaatsgevonden.

• Benoeming mevrouw Josine Meurs als voorzitter Raad van Toezicht met ingang van 1 mei 2020.
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• Herbenoeming van de heer Ton Poos, de heer Erik Vermeulen en mevrouw Pink van Veen als lid
van de Raad van Toezicht voor hun 2e termijn per 1 januari 2021.

• Vaststelling WNT indeling 2020.

• Vastellen Treasury statuut en jaarplan.

• Vastellen Reglement Raad van Bestuur.

• Vaststellen Visie op Toezicht.

• Wijziging Statuten Vivent naar aanleiding van gewijzigde wetgeving VPB vrijstelling.

Auditcommissie Financiën 
De Auditcommissie Financiën is vier keer bij elkaar geweest.  
Belangrijke thema’s voor deze commissie vormden het project toekomstbestendige thuiszorg, de 
resultaatontwikkeling van Vivent, financiële impact door Corona, de meerjarenprognose en de 
ontwikkelingen van Welkom kraamzorg B.V. en Vivent Het Andere Wonen B.V.  

Auditcommissie Kwaliteit 
De Auditcommissie Kwaliteit is ook vier keer bijeen geweest.  
Tijdens twee vergaderingen wordt een zogenaamde ‘miniatuur’ georganiseerd: een twee uur durende 
rondgang door de zorg. Door Corona hebben deze bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden. 
Eén miniatuur is een gesprek geweest met een afvaardiging uit de thuiszorg over de implementatie 
van de toekomstbestendige thuiszorg en hoe dit ervaren wordt. De tweede miniatuur was met het 
kwaliteitsteam van Vivent Berlerode om te spreken over wat de kwaliteitsteams en het sturen op 
kwaliteit de locatie heeft gebracht en wat er beter kan.  
De Auditcommissie Kwaliteit heeft in 2020 uitvoerig stilgestaan bij de deelname aan het project 
Waardigheid en Trots op locatie, de ontwikkeling van de behandeldienst, de HR strategie en het 
project toekomstbestendige thuiszorg. Daarnaast is de ontwikkeling van cliënttevredenheid, klachten 
en incidenten en PRISMA onderzoeken periodiek besproken, evenals de bevindingen en de aanpak 
van ISO en de stand van zaken van de invoering van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  

Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie is in 2020 een keer bijeengekomen. Daarnaast hebben zij de werving van 
de vaste bestuurder voorbereid.    

Naam Bestuursfunctie Functies/nevenfuncties 

Mevrouw Drs. 
M.C.C. Bekker
(tot 1 april 2020)

Voorzitter RvT 
Voorzitter 
remuneratiecommissie 

Eigenaar Bestuur Advies in Beeld 
Vice-voorzitter RvC Havensteder Rotterdam 
Vice-voorzitter RvC Woonbedrijf SWS.Hhvl Eindhoven 
Vice- voorzitter RvC bij Stichting Thuisvester in 
Oosterhout 

Mevrouw  Dr. 
J.M.A. Meurs
(vanaf 1 mei
2020)

Voorzitter RvT 
Voorzitter 
remuneratiecommissie 

Directielid, directie Sport onderwijs en cultuur van 
gemeente Rotterdam, portefeuille onderwijs 
Lid Adviesraad Hogeschool InHolland 

De heer Ir. G.A. 
Poos 

Lid RvT 
Vice voorzitter RvT 
Voorzitter 
auditcommissie 
financiën 

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Vilente 
Eigenaar GAP Beheer B.V. 
Voorzitter RvT Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant 
Lid kerngroep Revalidatie & Herstel bij ActiZ 

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

Lid RvT 
Lid remuneratie-
commissie 
Lid auditcommissie 
kwaliteit 

Head of Governance, Signify 
Professor of Business and Financial Law, Tilburg 
University 
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Mevrouw Drs. I. 
van Veen MHA 
 

Lid RvT 
Voorzitter 
auditcommissie 
kwaliteit 

Eigenaar Hof van Eersel 
Lid Raad van Toezicht Stichting Beweging 3.0 
Lid Raad van Toezicht Stichting Daelzicht 
Lid Raad RvT Ziekenhuis Rivierenland Tiel 
Lid bestuur NVTZ 
Lid Raad van Toezicht Villas Pardoes (onbezoldigd) 
Auditor accreditatie zorgbestuurders NVZD 

 
 

De heer Drs. 
R.J. Slaghuis 
MHA 

Lid RvT 
Lid auditcommissie 
financiën 

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

 Tabel 4 De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) in 2020 
 
Rooster van aftreden 
 

Naam Benoemd op 
voordracht van 

Datum 
benoeming 

Aftredend 
d.d. 

Termijn  

Mevr. M.C.C. Bekker Raad van Toezicht 01-04-2016 01-04-2020 1e termijn 

Mevr. J.M.A Meurs Raad van Toezicht 01-05-2020 01-05-2024 1e termijn  

Dhr. G.A. Poos Raad van Toezicht 01-01-2017 01-01-2026 2e termijn  

Dhr. R.J. Slaghuis  Raad van Toezicht  01-07-2015 01-07-2023 2e termijn  

Mevr. I. van Veen Ondernemingsraad 01-01-2017 01-01-2026 2e termijn  

Dhr. E.P.M. Vermeulen Centrale Cliëntenraad 01-01-2017 01-01-2026 2e termijn  

 Tabel 5 Rooster van aftreden van de Raad van Toezicht (RvT) in 2020 
 

3.3 Medezeggenschap  

 
Cliëntraden Vivent 
In 2020 heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht, de Bestuurder en 
de cliëntraden (CR) van Vivent. In de vergadering van 17 december 2020 zijn bestuurder en 
cliëntenraden Vivent een nieuwe medezeggenschapsregeling overeengekomen.  
 
Corona  
Uiteraard hebben de ontwikkelingen rondom Corona een heel groot deel van de agenda van het 
overleg tussen bestuurder en CCR bepaald. Vanaf het begin van de crisis was het zoeken naar een 
vorm die paste bij een crisisorganisatie, maar daarnaast recht deed aan de rol die de CCR heeft op 
beleid en besluitvorming die cliënten raakt, zeker omdat de impact van deze crisis zo ingrijpend was 
voor onze cliënten. Het uitgangsprincipe was daarbij dit zoveel mogelijk op het niveau van locaties te 
bespreken. Daarnaast is de frequentie van informatievoorziening  en overleg over corona 
geïntensiveerd met de centrale cliëntenraad. Met name de impact van het sluiten van verpleeghuizen 
voor bezoekers en het afschalen van activiteiten heeft veel impact voor onze bewoners gehad, net als 
het tijdelijk sluiten van dagbesteding.  
 
Kwaliteit van Zorg  
In 2020 heeft de CCR de ontwikkelingen van de toekomstbestendige thuiszorg en het intramurale 
kwaliteitsverbetertraject nauwgezet gevolgd. Voor de intramurale kwaliteitsteams geldt dat elk 
kwaliteitsteam een afvaardiging heeft vanuit de clientmedezeggenschap, waardoor we de invloed 
zoveel mogelijk op de locaties, dichtbij de cliënten hebben vormgegeven.  
 
Andere belangrijke thema’s waar de CCR inspraak en invloed in heeft gehad zijn de volgende:  
 
Bestuurlijk en op aansturing  

• Positief advies aanstelling Pieter Hermsen als nieuwe bestuurder Vivent 

• Advies op profiel nieuwe bestuurder  
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• Betrokken in de procedure divisiedirecteuren op profiel en in adviescommissie

• Vaststellen reglement cliëntmedezeggenschap conform WMCZ2018

• Jaarrekening en jaardocument 2019

• Jaarplan 2021

Regelingen voor cliënten 

• Rookbeleid Vivent Mariaoord

• Wijziging bijdrage was service

Kwaliteitsverbetering, het meten van clientervaringen  en informatievoorziening naar cliënten 

• Deelname zelfanalyse W&T scans

• Aanvraag kwaliteitsmiddelen Wlz

• Wet Zorg en Dwang (advies op cliëntcommunicatie en aanstelling WZD functionaris)

• Advies Project VOS (lopend)

• Positief advies op wijze van inzetten cliëntraadpleging PREM

• Werkwijze en bespreking MIC en MIC commissie

• Jaarverslag klachtencommissie

Ondernemingsraad  
Uiteraard hebben de ontwikkelingen rondom Corona een heel groot deel van de agenda van het 
overleg tussen bestuurder en OR bepaald. Vanaf het begin van de crisis was het zoeken naar een 
vorm die paste bij een crisisorganisatie, maar daarnaast recht deed aan de rol die de OR heeft op 
beleid en besluitvorming die medewerkers raakt. Dit heeft ertoe geleid dat de frequentie van informatie 
en overleg op dit thema is geïntensiveerd.  

Daarnaast heeft een groot deel van 2020 in het teken gestaan van de actualisering van het 
functiehuis. Dit is een belangrijk thema voor Vivent dat een lange aanloop kende. We zijn dan ook blij 
dat we hierover een constructief overleg met de OR hebben gehad. De OR wordt op de hoogte 
gehouden van de verdere uitrol van dit proces. 
Ook de herstructurering van de afdeling HR, onder leiding van de interim HR manager is samen met 
de HR strategie nota een thema geweest dat veel aandacht heeft gehad van zowel OR als bestuurder. 

Ter advies aan de Raad van Bestuur 

• Functieprofiel overstijgend roosteraar extramurale divisie (openstaand uit 2019, in 2020 afgerond)

• Herstructurering HR

• Project Optimalisatie VOS

• Verkoop Vivent Het Andere Wonen

Ter advies aan de Raad van Toezicht: 

• Profiel nieuwe bestuurder Vivent

• Aanstelling Pieter Hermsen als nieuwe bestuurder Vivent

• Geactualiseerde profielschets voorzitter Raad van Toezicht

• Nieuw lid/voorzitter Raad van Toezicht

Ter instemming: 

• Overstijgend roosteren extramurale divisie (openstaand uit 2019, in 2020 afgerond)

• Actualisering functiehuis zorg

• Rol en vacaturestelling Arbocoördinator (nog openstaand)

• Toepassing opleidingsbudget (nog openstaand)

Ter informatie: 

• HRM-strategienota 2020-2023

• Vervolg Actualisering functiehuis zorg: Invoeren functie verpleegkundig specialist extramuraal,
Invoeren functie Gespecialiseerd Thuisbegeleider

• Aanstelling Martine van Bakel als manager HR

• Herbenoeming leden Raad van Toezicht

• Wet Zorg en Dwang: impact voor medewerkers

• Elke twee weken structureel bijpraten op ontwikkelingen Corona
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VVAR 
In 2020 kunnen we zeggen dat de Raad van Bestuur en het management steeds vaker gebruik maken 
van de inhoudelijke expertise van de verpleegkundigen en verzorgenden van de VVAR. Zo kon de 
VVAR input geven over voorgesteld coronabeleid vanuit de dagelijkse praktijk.  

Door het organiseren van werkconferenties voor wijkverpleegkundigen, gericht op rolverduidelijking en 
verdere professionalisering van de wijkverpleegkundige, droeg de VVAR actief bij aan het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg in de wijk. Dit sloot mooi aan bij het verder vormgeven van 
toekomstbestendige thuiszorg. 

Daarnaast had de VVAR een belangrijke signaalfunctie ten aanzien van het borgen van hygiëne, 
medicatieveiligheid, inrichting en gebruik van cliëntendossiers, informatievoorziening, veilig werken 
met devices en gebruikmaken van afstudeeropdrachten van opleidingen. 

Ook het filmpje van de VVAR aan alle collega’s op de dag van de verpleging (12 mei), zal niet gauw 
worden vergeten. De VVAR heeft daar (samen met vele andere zorgorganisaties) de Nationale HR 
Zorg Award (speciale editie) mee gewonnen over werkplezier in coronatijd.  
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4. Strategie en activiteiten  
 

4.1 Strategie 
Vanuit de Meerjarenstrategie 2018-2020 lag en ligt voor Vivent vanaf 2018 veel nadruk op het verder op 
orde krijgen en houden van de basis, op weg naar een financieel gezonde organisatie.  
 
Bij het opstellen van onze meerjarenstrategie 2018-2020 stond de zelfsturing en ‘de bedoeling’ binnen 
Vivent niet ter discussie. In 2019 bleek dat de ondernomen stappen, die erop gericht waren meer 
ondersteuning aan de teams te geven, niet voldoende waren om de organisatie weer in control te 
brengen. Het ging daarbij onder andere om het aanstellen van coördinerend verpleegkundigen en 
teamondersteuners, en het inzetten van het programma Goede Zorg en LEAN. Het ziekteverzuim nam, 
na een periode van daling, weer toe en ook de financiële resultaten waren onvoldoende (met name 
door de hoge personeelskosten in verband met het hoge ziekteverzuim en de krapte op de 
arbeidsmarkt). De ingezette stappen werden gewaardeerd, maar het ontbrak aan een voldoende 
concrete uitwerking en resultaten. Ook gebrek aan communicatie zorgde voor onvrede op de werkvloer. 
De ingezette koers bleek eenvoudigweg onvoldoende om van Vivent weer een (financieel) gezonde 
organisatie te maken.  
 
Het jaar 2020 is met een interim bestuurder er vooral op gericht geweest om weer financieel gezond te 
worden, om bestaande prioriteiten zo goed mogelijk te realiseren en om rust te creëren. Dat hebben 
we gerealiseerd door de basis verder op orde te krijgen, door duidelijkheid te geven waar we (op alle 
niveaus) op sturen en door het methodisch werken op alle niveaus te versterken. Ook is er, vanuit de 
visie dat we de professional vooral in staat moeten stellen zijn of haar werk goed te kunnen doen, een 
reorganisatie van de afdeling HR ingezet. Het doel van deze herstructurering was te zorgen voor een 
betere ondersteuning aan de zorg. Door middel van een IT-scan hebben we een goed beeld van de 
thema’s en de volgordelijkheid van de thema’s gekregen die we binnen IT verder op gaan pakken om 
te zorgen voor een ondersteunende IT-infrastructuur. Tevens is de keuze gemaakt het 
programmamanagement breder in te zetten binnen de hele organisatie en niet alleen binnen het 
programma ‘goede zorg’. Zo kunnen we meebewegen met de prioriteiten binnen de organisatie en alle 
grote onderwerpen projectmatig aanpakken. Daarmee brengen we de basis verder op orde. Als 
laatste zijn de meeste ad interim posities in het MT vervangen door vaste collega’s. Met de aanstelling 
van een nieuwe vaste bestuurder eind 2020 en twee nieuwe directeuren zijn we daarmee weer klaar 
voor de toekomst.  
 
4.2  Corona: impact en regionale samenwerking,  
Het jaar 2020 is heel erg bepaald door de uitbraak van Covid-19. Niet alleen heeft dit veel impact gehad 
op de cliënten die bij ons wonen, ook op de cliënten in de thuiszorg en onze medewerkers is dit van 
grote invloed geweest.  
De regio Noordoost Brabant is de regio geweest waar als eerste in Nederland een grote uitbraak 
plaatsvond. Ook Vivent is niet gespaard gebleven bij de uitbraak, zowel in het voorjaar als in het najaar 
zijn veel cliënten en ook medewerkers ziek geworden.  
In de regio hebben alle zorgbestuurders steeds veel samengewerkt en het beleid werd zoveel mogelijk 
landelijk maar vooral ook regionaal afgestemd. In april heeft Vivent een testcentrum geopend op het 
terrein van OJC in Rosmalen voor alle zorgmedewerkers in de regio om zich te kunnen laten testen op 
Corona. Op dat moment kon daar door de GGD niet in worden voorzien. Ook hebben organisaties zich 
vanaf het voorjaar verenigd in het RAC (regionaal aanmeldcentrum) waarmee de plaatsingen van 
cliënten naar de VVT centraal gecoördineerd kon worden voor huisartsen en ziekenhuis. Vivent heeft 
daar een leidende rol in genomen. In het najaar, tijdens de tweede golf, hebben we de regionale 
doorstroming en opvang van COVID-cliënten ondersteund door het openen van een COVID-afdeling op 
afdeling Heeseind in Vivent Mariaoord. Ook heeft één van onze locatiemanagers eind 2020 een 
leidende rol in de regio op zich genomen als verantwoordelijke voor de coördinatie van de capaciteit in 
de totale regio.  

 

4.3 Goede zorg 
Met hulp van het programma Waardigheid en Trots zijn op locaties grote stappen gezet in de 
verbeteraanpak. Vivent heeft deze aanpak opgesteld naar aanleiding van de IGJ bezoeken in 2018 en  
2019 en met zeer goed gevolg afgerond. Er is per locatie en/of doelgroep gewerkt met een 

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



 

17 

 

multidisciplinair kwaliteitsteam dat op basis van de normen uit het WLZ-kwaliteitskader de 
verbeteringen prioriteerde en stapsgewijs aanvloog.  
 
In 2019 is het project Toekomstbestendige Thuiszorg voor de thuiszorgteams van start gegaan. Er is 
een zevental werkgroepen gestart met de volgende thema’s: 
• Visie op zorgorganisatie en teamrollen, inclusief die van de wijkverpleegkundige 

• Clientplanning & Registratie 

• Centraal roosteren 

• Besturing en managementinformatie 

• Wijkherschikking en teamlocaties 

• Ondersteuning in je werk 

• Vitaliteit en verzuim 
De implementatie van deze thema’s heeft ook in 2020 het hele jaar veel aandacht gevraagd, naast 
alle COVID-ontwikkelingen. Eind 2020 hebben we de invoering van het centraal roosteren 
geëvalueerd, begin 2021 gaan we dat met de andere thema’s doen. We zien in de thuiszorg dat de 
route-effectiviteit is toegenomen, en dat de uitstroom van medewerkers minder is geworden. De 
impact op het ziekteverzuim van medewerkers is moeilijk te bepalen, omdat dit juist door de corona 
pandemie is toegenomen.  
 
Wet zorg en dwang 
Er is veel aandacht geweest voor de implementatie van de Wet zorg en dwang. Het jaar 2020 was een 
overgangsjaar voor de invoering. Aan het einde van 2020 waren alle randvoorwaarden ingericht om te 
werken volgens de Wet zorg en dwang. Voor 2021 zal dit blijvende aandacht vragen, dit gaan we 
begeleiden door scholing en intervisie en een ondersteunend ‘platform’ van professionals waar 
dilemma’s over de inzet van onvrijwillige zorg besproken kunnen worden.   
 
Tevredenheid cliënten 
Vivent toetst de tevredenheid van haar cliënten 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 2020 hebben de intramurale locaties van Vivent gemiddeld een cijfer 8,4 gekregen 
(op basis van 69 waarderingen). Dit is, ondanks Corona, iets hoger dan vorig jaar. 94% beveelt ons 
aan. 
Vivent Thuiszorg kreeg een gemiddelde van 9,1 (op basis van 98 waarderingen) en 98% beveelt ons 
aan. 
 

Locatie Waardering (overall) 

Vivent Berlerode 9,2 

Vivent De Hooghe Clock 7,9 

Vivent Donkenhof 9,0 

Vivent Hof van Hintham 8,1 

Vivent Mariaoord 8,6 

Heeseind (GRZ)  8,3 

Thuiszorg 9,1 

Tabel 6 Waardering Vivent op Zorgkaart Nederland in 2020 
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Voor de clienttevredenheid in de thuiszorg maken we gebruik van het instrument PREM.  
Deze meting is dit jaar uitgebreid, in plaats van de verplichte 350 cliënten, hebben we dit jaar 700 
cliënten bevraagd op hun tevredenheid over Vivent. De resultaten zijn onderstaand weergegeven: 

 
Figuur 3 PREM Vivent Thuiszorg 2020 
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Figuur 4 PREM Vivent Thuiszorg 2020 score per vraag 

Klachten 
In 2020 zijn er in totaal 29  klachten (vorig jaar: 36) binnengekomen bij Vivent, waarvan 1 formeel.  
Van het totale aantal klachten waren er 10 klachten voor de intramurale divisie, 14 klachten voor de 
extramurale divisie en 5 overig (facilitair of staf). 

Met cliënten wordt bij voorkeur telefonisch, maar soms ook (op hun verzoek) via mail opgevolgd of zij 
tevreden zijn over de wijze waarop hun klacht in behandeling is genomen. Zij waren altijd tevreden 
met de afhandeling. Eén klacht is behandeld door de regionale klachtencommissie, maar die klacht is 
ongegrond verklaard.  

De meeste klachten gingen over 

• bejegening/omgang;

• communicatie en informatievoorziening;

• planning.
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PREZO certificering Jonge Mensen met Dementie  
Vivent heeft in april het PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd behaald. Dit keurmerk is een 
middel om de kwaliteit van zorg te toetsen en uit te dragen.  
PREZO Dementie op jonge leeftijd is er voor instellingen die zorg verlenen aan deze specifieke 
doelgroep en is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op 
Jonge Leeftijd, waar Vivent onderdeel van uitmaakt.  

Externe toetsing: ISO-certificering  
Begin 2020 heeft het herhalingsbezoek voor de ISO-certificering plaatsgevonden door DNV als 
externe auditor. In de ISO-audit is aandacht voor de interne procesbeheersing, het continue 
verbeteren van kwaliteit en de wijze waarop we als organisatie omgaan met afwijkingen of risico’s.  
DNV was positief over de ontwikkelingen en vorderingen binnen Vivent. Ze gaven aan veel in de 
steigers te zien staan in de thuiszorg en waren positief over de implementatie van de kwaliteitsteams 
intramuraal.  

4.4 Goed werk 
Ook in 2020 blijft Vivent kampen met een hoog ziekteverzuim. De impact van Corona is ook zeker 
merkbaar geweest in de verzuimcijfers van Vivent. Niet alleen omdat medewerkers zelf corona 
hebben gehad en daardoor 4-6 weken of zelfs langer zijn uitgevallen, maar ook indirect omdat een 
behandeling niet door kon gaan of er een belastende thuissituatie ontstond.  

Herstructurering afdeling HR  
Om de ondersteuning van de afdeling HR weer op sterkte te krijgen en voorbereid te zijn op de 
ontwikkelingen, is er in 2020 uitvoering gegeven aan een nieuwe structuur voor de afdeling PO&O, 
waarbij we van P&O naar HRM zijn gegaan. Dit heeft geleid tot het vertrek van diverse collega’s en 
bood daarmee kans tot het aantrekken van nieuwe medewerkers, die goed aansluiten bij de fase 
waarin HRM én de organisatie zich bevindt. 

Nieuwe instroom arbeidsmarkt: Lefgozer 
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat Vivent zij-instromers en andere 
geïnteresseerden welkom wil heten in haar organisatie, zijn we in 2019 gestart met het regionale 
project Lefgozers. Mensen zonder zorgachtergrond worden opgeleid in de zorg en kunnen meteen 
starten met werken. In 2020 hebben we weer 35 nieuwe medewerkers als zij-instromer mogen 
verwelkomen in zowel de thuiszorg als in de intramurale zorg.  

Instroom en uitstroom  
Het aantal medewerkers in dienst per 31-12-2020 is 1197.  
De instroom van nieuwe medewerkers gedurende 2020 was 250 nieuwe medewerkers. Er zijn in 
totaal 219 medewerkers uitgestroomd in 2020. Dit betekent dat er per saldo meer medewerkers bij 
Vivent zijn komen werken.  
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Opleidingen leerlingen 
Ook in 2020 heeft Vivent weer veel leerlingen opgeleid.  
Voor Vivent blijft dit een goede manier om te zorgen voor instroom van nieuwe medewerkers.  
Het is een speerpunt om ze binnen Vivent op te leiden en we hebben diverse leer-units op onze 
locaties opgestart. 
 

.  

aantal 

leerlingen in 

opleiding 

waarvan 

gestart vóór 

2020 

gestart in 

2020 

voortijdig 

gestopt in 

2020 

diploma 

behaald in 

2020 

Helpende Plus 12 10 2 2 2 

Verzorgende IG 45 35 10 4 8 

Verpleegkundige mbo 34 23 11 2 8 

Verpleegkundige hbo 23 16 7 2 4 

Lefgozers 35 
 

35 4 
 

Totaal 114 84 30 10 22 

Tabel 7 Aantal leerlingen in 2020 
 

Opleiding/afdeling totaal 

waarvan 

gestart 

in 20219 

gestart in 

2020 

voortijdig 

gestopt duur stage 

Praktijkschool 2 2     6 maanden 

Zorg assistent 1   1   11 maanden 

Helpende  40 18 22 7 

varieert van 2 tot 

9 maanden 

Verzorgende IG 41 12 29 1 

varieert van 10 

weken tot 10 

maanden 

Verpleegkunde mbo 73 33 40 11 

varieert van 10 

weken tot 10 

maanden 

verpleegkundige hbo 78 20 58 1 

varieert van 4 

weken tot 10 

maanden 

Maatschappelijke Zorg (4) 3   3   

7 tot 10 

maanden 

Wondzorgverpleegkundige 1   1   11 maanden 

Social Work 1   1   6 maanden 

Fysiotherapie 2   2   

4,5 tot 11 

maanden 
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Ergotherapie 2   2   4 en 5 maanden 

Facilitair 1   1   6 maanden 

Communicatie  2   2   4 en 5 maanden 

HRM 1 1     8 maanden 

Totaal 248 86 162 20   

Tabel 8 Stagiairs in 2020 
 
Ziekteverzuim  
Het hoge ziekteverzuim is al enkele jaren een grote zorg voor Vivent. Ook in 2020 zien we voor alle 
divisies een stijging van het verzuimpercentage ten opzichte van voorgaande jaren. De stijging van 
het verzuimpercentage 2019 naar 2020 extramuraal is echter minimaal. Voor de flexpool zien we de 
grootste stijging in verzuimpercentage. De stijging van het verzuim binnen Vivent zien we ook terug in 
de landelijke cijfers, onder meer vanwege de impact van Corona. 
Het verzuim in de branche over het jaar 2020 is 8,03%. Met bijna 10% verzuim binnen Vivent zien we 
hier dus nog steeds een groot verschil. 
  

Vivent Branche 

Verzuim%    9,87% 8,03% 

Meldingsfrequentie 0,88 1,05 

Verzuimduur 45,5 30,2 

Nul verzuim 42,3% 38,7% 

Tabel 9: vergelijking verzuim Vivent met ontwikkelingen branche VVT (2020) 
 

4.5 Financieel verantwoord 
Om de zorg van Vivent toekomstbestendig te houden is er in 2020 met name aandacht geweest voor 
de sturing en begeleiding van het verzuim en de sturing op de inzet van externe medewerkers en via 
bemiddelingsbureaus.  
 
Toekomstbestendige thuiszorg: route-effectiviteit en productiviteit 
In 2019 zijn we gestart met het traject toekomstbestendige thuiszorg, wat tot doel had om de thuiszorg 
weer financieel rendabel te maken. Het verbeteren van de route-effectiviteit was daarbij een hele 
belangrijke maatregel. De effecten van het verbeteren van de route-effectiviteit zijn zichtbaar 
geworden in 2020.We zien dat de productiviteit in de thuiszorg stijgt en dat er, ondanks een toename 
van het ziekteverzuim door corona, toch een stabiele productiviteit is. 
 
Automatisering en innovatie 
Eind 2019 is er een IT-scan uitgevoerd met ondersteuning van M&I partners. Onderdeel daarvan was 
een groot tevredenheidsonderzoek op de huidige ondersteuning en applicaties. De uitkomsten van deze 
IT-scan gaan zorgen voor prioritering in de verdere doorontwikkeling van ICT.  
 
Ook is er een groot project gestart voor de vervanging en optimalisatie van ons verpleegkundig 
oproepsysteem. Er heeft zowel een inventarisatie van de huidige situatie plaatsgevonden als van de 
wensen en behoeften door middel van workshops. De input vanuit de workshops en de projectgroep 
hebben geleid tot een pakket van eisen dat een belangrijk onderdeel zal uitmaken van de 
offerteaanvraag. 
 
We zijn daarnaast, met een subsidie, gestart met pilots om beeldbellen en de toepassing van 
smartglasses voor thuiswonende cliënten mogelijk te maken. Eind juli zijn daarvoor twee uitvragen voor 
een subsidie voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 ingediend. Beide aanvragen 
zijn half augustus goedgekeurd. 
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Interne beheersing 

De interne beheersing van de belangrijkste risico’s binnen Vivent blijft een continu punt van aandacht. 
In 2020 hebben we dit als volgt vormgegeven:  

• Elk kwartaal maken we een rapportage over Goede Zorg (MIC-meldingen, klachten, 

cliënttevredenheid), Goed Werk (instroom, uitstroom, verzuim en terugkoppeling exitgesprekken), 

en de financiële verantwoording. Ook de interne en externe samenwerking maken we inzichtelijk 

in deze rapportage.  

• Vanaf 2020 hebben we het programmamanagement binnen Vivent verbreed, waarmee we sturen 

op de voortgang en implementatie van alle projecten binnen Vivent. Nieuwe aanvragen en de 

voortgang van projecten worden structureel besproken in het MT.  

• Op de zorginhoud zijn we de Interne audits nog meer op cliëntniveau gaan vormgegeven. We 

kijken naar de casus van een cliënt en observeren op de woningen of in de wijk, het methodisch 

en persoonsgericht werken. Deze manier van auditen wordt heel positief ervaren en  leidt tot hele 

concrete aanbevelingen die herkenbaar zijn voor alle betrokkenen. We volgen voor de 

wijkverpleging het kwaliteitskader wijkverpleging en voor de intramurale locaties het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg.   

• De AO/IC is vastgelegd in een AO/IC plan en er wordt per kwartaal over gerapporteerd aan de 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 
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5. Maatschappelijke rol  
 
Vivent heeft – als zorgorganisatie – uiteraard een maatschappelijke opgave. Naast het leveren van 
goede zorg, wil Vivent zich breder inzetten voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van 
de inwoners van ons werkgebied en de maatschappij in algemene zin. Dit doet Vivent door samen te 
werken met en zo nodig door te verwijzen naar andere organisaties in de regio. Verder deelt Vivent 
haar expertise. 
 
Dit doet Vivent met als doel:  

• Cliënten te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen; 

• De zorg te verbeteren door als expert haar kennis te delen. 
 
Vivent investeert daartoe in:  

• Samenwerking en ketenzorg met stakeholders; 

• Samen met het netwerk van de cliënt zorgen voor goede zorg; 

• Vivent Langer Thuis; 

• Vrijwilligersacademie; 

• Sociale inzetbaarheid; 

• Duurzaamheid. 
 
Vivent Langer thuis 
Vivent is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om cliënten langer te kunnen ondersteunen in hun 
veilige en vertrouwde omgeving. Voor cliënten die nog geen zorg ontvangen, doet de organisatie dit 
middels Vivent Langer Thuis, de ledenservice van Vivent. Deze service helpt de leden met preventie, 
ondersteuningsvragen, techniek thuis, een persoonlijk adviesplan of diensten zoals een klusjesman.  
 
Vrijwilligers Academie  
VrijwilligersAcademie073 is een scholings- en waarderingsprogramma voor vrijwilligers en actieve 
bewoners in of uit de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught. Vivent is participant in de 
vrijwilligersacademie, wat haar vrijwilligers in staat stelt om tegen een geringe vergoeding te 
participeren in diverse scholingen en activiteiten.  
 
Sociale inzetbaarheid 
Vivent werkt samen met Weener XL om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een positieve 
wijze te laten participeren in de organisatie. Daarnaast is er een samenwerking met Reclassering 
Nederland en zijn er ook cliënten van Cello bij ons werkzaam.  
 
Duurzaamheid: terugdringen energiegebruik 
Voor Vivent zijn aandacht voor energie, afval en vervoer de belangrijkste punten waarmee we het 
milieu de komende jaren kunnen ontlasten: 

• Op basis van een energieaudit uit 2017, ligt de focus al enkele jaren op het terugdringen van het 
energiegebruik van de oudere panden (Vivent Mariaoord en Vivent De Hooghe Clock).  

• Daarnaast zijn er op Vivent Mariaoord PV-panelen geplaatst, waarmee een deel van de 
elektriciteitsvoorziening zelf wordt opgewekt. In de plannen voor Vivent Mariaoord zal de 
verduurzaming verder worden meegenomen. Met de eigenaar van Vivent De Hooghe Clock zijn 
de eerste gesprekken over het energiegebruik van dit pand gevoerd.  

• Daarnaast heeft Vivent een duurzaam inkoopbeleid. Een belangrijk criterium bij de aanschaf van 
apparatuur is de verhouding laag energieverbruik versus exploitatielasten.  

• Begin 2020 zijn we gestart met het aanvragen van offertes voor het vervangen van de verlichting 
LED armaturen voor Vivent Mariaoord, Vivent Hof van Hintham en Vivent De Hooghe Clock. In 
een latere fase kan ook Vivent Berlerode hierin worden meegenomen. In Vivent Donkenhof is al 
overal LED verlichting toegepast. Gezien de uitbraak van Corona en de daarmee gepaard gaande 

uitval van collega’s is dit project on hold gezet.  
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6. Samenwerking  
 

In 2020 heeft Vivent de samenwerking in de regio weer verder vormgegeven, onder meer door 
onderstaande initiatieven in de regio.  

Regionale regiegroep en bestuurdersoverleg VVT  

Alle zorgorganisaties in de regio zijn vertegenwoordigd en komen iedere twee weken bij elkaar om 

zaken af te stemmen en te bespreken. Aan de orde waren onder andere coronabeleid, rellen, Wmo 

zaken en uitstroom ziekenhuis. Het betreft dus alle thema’s die op tactisch en operationeel gebied 
spelen. De bestuurlijke thema’s worden besproken in het bestuurdersoverleg VVT of 

(Coronagerelateerd) in het RONAZ. 

Samenwerking nachtzorg thuiszorg  
Zorgorganisaties Vivent, Zorggroep Elde en BrabantZorg werken sinds 2019 samen om thuiszorg in 
de nacht in de hele regio 's-Hertogenbosch te bieden. Dit gebeurt door een vast team van 
zorgprofessionals in het Team Nachtzorg regio Den Bosch. Cliënten van de drie zorgorganisaties 
kunnen een beroep doen op het team als zij op vaste tijden gebruik maken van nachtzorg, of wanneer 
zij onverwacht 's nachts zorg nodig hebben.  
 
Lefgozers  
Vivent participeert samen met de andere VVT organisaties in de regio en VGZ in een aantal regionale 

projecten ter bevordering van de arbeidsmarkt. Elk jaar leiden we een aantal groepen ‘Lefgozers’ op, 
zij-instromers die we een op maat gemaakt opleidingsprogramma aanbieden waarmee ze in korte tijd 

zelfstandig kunnen werken als verzorgende.  

RAC 
In het voorjaar van 2020 hebben ziekenhuizen en VVT-instellingen in de regio Noordoost-Brabant 

nauw samengewerkt via één Regionaal Aanmeld Centrum (RAC). Het doel hiervan was om de 

beschikbare capaciteit in de VVT-instellingen zo optimaal mogelijk in te zetten voor de uitstroom van 

COVID-19 patiënten uit het ziekenhuis. Bij het RAC worden vraag naar en aanbod van bedden in de 

verpleeghuissetting op elkaar afgestemd. Waar deze samenwerking in het verleden in de vorm van 

bijvoorbeeld het project Beter Thuis niet altijd optimaal verliep, zijn de ervaringen van de afgelopen 

maanden van alle betrokken partijen erg goed. De medewerkers van het RAC zelf en de betrokken 

ziekenhuizen (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Bernhoven, Maasziekenhuis (Pantein)) en VVT-instellingen 

(Brabantzorg, Van Neynsel, Vivent en Zorggroep Elde) hebben daarom de wens uitgesproken het 

RAC voort te zetten. We zijn eind 2020 gestart met de verkenning hoe we dit het beste kunnen 

continueren. De voordelen van een goed werkend RAC, waarbij gegevens over beschikbare capaciteit 

en patiëntenstromen gedeeld worden en er (een zekere) regionale coördinatie plaatsvindt, worden 

door alle partijen onderschreven.  

Regiefunctie Wondzorg 

In 2020 zijn de voorbereidingen gestart om voor de hele regio van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de 

regiefunctie op de wondzorg op te pakken. Deze rol is eind 2020 door verzekeraars ook bij Vivent 

ingekocht, en deze zullen we vanaf 2021 gaan inzetten.  

Samenwerking in tijden van Corona  
Er is regionaal veel samengewerkt in de regio om gezamenlijk uitvoering te geven aan het 
Coronabeleid, en elkaar te ondersteunen in het geval de continuïteit van zorg niet kan worden 
waargemaakt. Vivent heeft binnen de regio een aantal keer een leidende rol gespeeld. Zo zijn we in 
het voorjaar gestart met het openen van een teststraat voor zorgpersoneel in de regio op het terrein 
van OJC. In het najaar hebben we, in navolging van andere zorgorganisaties, een cohortafdeling 
gestart op Heeseind 4. Deze afdeling is het hele laatste kwartaal van 2020 operationeel geweest.  

Met ingang van eind 2020 hebben we daarnaast vanuit Vivent een regiocoördinator aangesteld, die 
inzage heeft en krijgt in de capaciteit in de regio.   
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7. Financiën

Het geconsolideerde resultaat 2020 komt op basis van deze cijfers uit op € 1.442.050 positief. Met dit 

resultaat worden alle financiële ratio’s, zoals gesteld in het contract met de Rabobank, voor 2020 
gehaald. Vivent had over 2019 een negatief geconsolideerd resultaat gerealiseerd van € 933.948. 

Wel is het resultaat in 2020 met name sterk negatief beïnvloed door de Covid-19 pandemie. 
Daarnaast merkt Vivent de personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Dit uit zich in vacatures en 
toenemende inhuurkosten. In de jaarrekening 2020 staat een uitgebreide toelichting op de financiën. 

Het traject uit 2019 om de extramurale divisie toekomstbestendig te maken, heeft in 2020 verder vorm 
gekregen. In deze divisie staat kwaliteit hoog in het vaandel. Dit uit zich ook in een zeer hoge 
klanttevredenheid. Door de relatief krappe marges en het hoge ziekteverzuim, is een groot deel van 
deze zorg echter niet kostendekkend te leveren. Daarom is er veel aandacht geweest voor het sturen 
op productiviteit en route-effectiviteit. Dit heeft gedurende het jaar geleidt tot een stijgende productie, 
ondanks de invloed van Covid-19.  

Ook in de intramurale divisie is er veel aandacht geweest voor efficiency, zonder ook daarbij de 
kwaliteit uit het oog te verliezen. De stuurinformatie is verbeterd en er wordt wekelijks gestuurd op de 
bezettingsgraden en inzet van formatie. 

Kengetallen 
Eind 2020 bedraagt de solvabiliteit (eigen vermogen/totale vermogen) van Vivent 21,6%. Hierdoor 
wordt de norm zoals gesteld door de financiers gehaald (norm is 20%). Vivent heeft zichzelf tot doel 
gesteld om in de komende jaren de solvabiliteit verder te laten stijgen. De versterking van het eigen 
vermogen en daarmee van de solvabiliteit blijft de komende jaren voor Vivent een belangrijke opgave. 

De Debt Service Coverage Ratio is 2,3 (norm is 1,5). Hierdoor worden beide normen, zoals gesteld 
door de financiers, gehaald.   

In 2020 heeft Vivent het financieel meerjarenperspectief herijkt. Uitgaande van een jaarlijks rendement 
van circa 1% kan Vivent in de periode 2021 - 2025 toegroeien naar een solvabiliteit van ruim meer 
dan 23%. Het geschetste scenario in het financieel meerjarenperspectief is realistisch, maar vraagt 
wel in de komende jaren een strakke sturing op de resultaatsontwikkelingen. Vooral de krapte op de 
arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim hebben negatieve impact op de resultaten. Ook de 
waarschuwing vanuit de financiers met betrekking tot de toekomstige tariefstijgingen is een risico. 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. 

Financiële effecten Covid-19 
Zoals eerder op diverse plekken vermeld heeft COVID-19 een grote invloed gehad op de 
ontwikkelingen binnen onze organisatie. 
De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties namen af terwijl tegelijkertijd sprake was van 
extra kosten als gevolg van onder meer hoog verzuim, extra zorgkosten inzake COVID, 
schoonmaakkosten en persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Voor de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de financiers compensatieregelingen 
ontwikkeld waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn gebleven en het resultaat uit reguliere 
bedrijfsvoering nagenoeg op het niveau van de begroting is gebleven. Hierdoor is, per saldo, geen 
sprake van significante invloed op het vermogen ultimo boekjaar en het resultaat over het boekjaar en 
op de relevante financiële ratio’s. Voor een specifiekere toelichting op de jaarrekeningposten 
verwijzen wij naar de toelichting per post in de jaarrekening.  
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8. Risico’s

Vanaf 2018 worden er structureel risicoanalyses uitgevoerd op kritische processen en werkwijzen. 
Bovendien heeft Vivent een prospectieve risicoanalyse uitgevoerd bij enkele grote veranderingen en 
projecten. Het uitvoeren van deze prospectieve risicoanalyses is onderdeel van onze 
projectmethodiek. Vanaf 2019 hebben we onze eigen werkwijze op interne audits aangepast en 
hebben we deze laten aansluiten op het Toetsingskader verpleeghuiszorg van de IGJ (2019) en het 
kwaliteitskader wijkverpleging (2020). Ook voeren we structureel PRISMA onderzoeken uit bij hoog 
risico MIC-meldingen.  

Dit maakt dat Vivent in 2020 nog meer zicht heeft gekregen op de belangrijkste risico’s binnen de 
organisatie. Vivent kiest in de basis voor een risicomijdend profiel. Aan de andere kant moeten kansen 
worden benut en moet innovatie de ruimte krijgen. Dat vraagt om een gezonde balans tussen de basis 
op orde houden en wenselijke innovatie.  

Vivent heeft in toenemende mate te maken met vier belangrijke risico’s met mogelijk veel impact. 
Deze betreffen de volgende punten:  

De krapte op de arbeidsmarkt  
Het blijft lastig om goed personeel op niveau 3-IG en hoger aan te trekken. Dat ondervindt niet alleen 
Vivent, ook andere aanbieders in Nederland worden met personeelsschaarste geconfronteerd. 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.  

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. In 2019 heeft Vivent dan ook 
een Strategisch Huisvestingsplan vastgesteld. In 2020 heeft de doorontwikkeling hiervan, maar 
beperkt vorm gekregen. Voor 2021 is de wens om met name de Herontwikkeling van Mariaoord en de 
herontwikkeling van De Hooghe Clock vorm te gaan geven.

Financiële middelen 
In 2020 heeft Vivent een positief operationeel resultaat. Hierdoor worden de afspraken met de 
huisfinancier gehaald. In 2020 zijn er stappen gezet om de organisatie financieel gezond te maken. 
Voor 2021 moet er aandacht blijven op het leveren van kwalitatief hoge, maar ook doelmatige zorg. 
Het verlagen van het ziekteverzuim is een van de belangrijke acties om de kosten te verlagen en 
financiële ruimte te creëren. 

Coronavirus (Covid-19)  
De impact van COVID-19 in 2020 op de organisatie is groot zoals ook is toegelicht in de voorgaande 
paragrafen. Ook in 2021 zal COVID-19, in ieder geval tot aan de zomermaanden, een forse impact 
hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de cliënten en bewoners deze impact ervaren. 
Inmiddels is het grootste deel van de medewerkers en bewoners gevaccineerd waardoor de risico’s 
aanzienlijk zijn verminderd en we de komende tijd weer naar een normalere situatie kunnen groeien. 
Wel is sprake van achterstallig “onderhoud” bij onder meer opleiding van medewerkers, maar ook de 
sociale contacten tussen medewerkers onderling en medewerkers, bewoners en hun verwanten. 
Hieraan zal de komende tijd extra aandacht worden besteed. 

Vanuit financieel perspectief is de impact in 2020 beperkt door de verschillende 
compensatieregelingen. Deze regelingen zijn voor 2021 grotendeels verlengd zodat ook 2021, per 
saldo, geen grote financiële impact wordt verwacht.  
Ten aanzien van de compensatieregelingen is sprake is van een unieke situatie, waarmee nog geen 
ervaring is. Bovendien zijn de regelingen grotendeels achteraf opgesteld en kon de registratie hierop 
niet vooraf worden afgestemd en kan dus ook niet altijd een harde onderbouwing worden gegeven. 
Hierdoor bestaat het risico dat bij de eindafrekening nog discussie kan ontstaan over een deel van de 

verantwoorde compensatie bedragen. Deze onzekerheid is in de jaarrekening toegelicht bij de post 
“onzekerheden opbrengstverantwoording”.  
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9. Toekomst

Voor het jaar 2021 ligt het strategisch zwaartepunt wederom niet primair in het stellen van nieuwe 
doelen, maar in het zo goed mogelijk verwezenlijken 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 verder het 
beter op orde krijgen van de basisprocessen in de bedrijfsvoering, en het inbrengen van initiatieven op 
het gebied van kwaliteit in de onderhandelingen met de financiers (Zorgkantoor, zorgverzekeraars en 
gemeenten) in plaats van de gebruikelijke groei- en krimpinitiatieven. In 2021 wordt dan ook gestart 
met een nieuwe strategie.  

Meerjarenstrategie  
Met de start van een nieuwe bestuurder eind 2020 en twee nieuwe directeuren in maart 2021 is het 
directieteam in 2021 weer vernieuwd en bestaat het volledig uit vaste medewerkers. We zijn dan ook 
gestart met de voorbereiding van een nieuwe visie en strategie die we samen met alle medewerkers 
gaan vormgeven op het moment dat het directieteam weer compleet is.  

Behandelaren en artsen 
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt van artsen heeft Vivent in het recente verleden gebruik gemaakt 
van externe inhuur van behandelaren. Eind 2020 zijn we gestart om met de artsen toe te werken naar 
een toekomstbestendige behandeldienst, die weer volledig in eigen beheer komt.  

De strategie van Vivent voor 2021 is wederom samen te vatten onder de noemers: 

Goede zorg 
Verschillende interne en externe analyses bevestigen dat Vivent de benodigde kwaliteit in huis heeft 
om goede zorg te kunnen leveren. Er is een grote 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 drie dimensies waarbinnen continu 
gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg: aandacht, werkplezier en eigenaarschap. 
We blijven ook in 2021 werken aan het vasthouden van de thema’s uit het kwaliteitskader 
Waardigheid en Trots en de resultaten uit het Project Toekomstbestendige Thuiszorg. Opvolging van 
de belangrijkste vernieuwingsprojecten in de zorg bij Vivent gebeurt via het Programmamanagement.  

Goed werk 
In 2021 blijft de focus onverminderd op het inzetten op voldoende instroom van nieuwe collega’s, het 
zoveel mogelijk voorkomen van uitstroom van medewerkers en het verlagen van het verzuim.  

Financieel verantwoord 
Vivent verandert mee met de wereld om haar heen en wil een actieve bijdrage 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 zorgorganisaties zijn daarvoor een vereiste. De ingezette 
portfolio-analyse (PMC) toetst Vivent dan ook komend jaar weer op ingezet beleid en effect. Ook 
wordt de portfolio-analyse gebruikt voor het verder sturen op de kostprijs en aanpassen van het 
productenaanbod. Daarnaast blijft de inzet onverminderd gericht op het goed vormgeven van zowel 
de ondersteunende als de zorgprocessen.  
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Bijlage 1 Deelname lerende netwerken 
 
 Leren en verbeteren – regionale netwerken 
• Zorgzaam Netwerk ’s-Hertogenbosch 
• Zorgzaam Netwerk Rosmalen 
• Zorgzaam Boxtel 
• Platform Wonen 
• Samen Sterk in de Wijk Vught 
• Bestuurdersoverleg VV&T regio ’s-Hertogenbosch 
• het regionaal netwerk transmurale Ketensamenwerking  
• het regionale Netwerk Dementie.  
 
Ook zijn er diverse zorginhoudelijke netwerken waar Vivent onderdeel van uitmaakt.  
 
Zorginhoudeijke netwerken 
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.  
Onze specialisitische verpleegkundigen participeren in een aantal netwerken rondom palliatieve zorg  

• Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost 

• PaTz groep (De Poolster en Rompert) 

• Netwerk Palliatieve Zorg  

• IDAPZ (internationale dag palliatieve zorg) 

• Palliatief advies team Den Bosch Bommelerwaard 

• Netwerk Dementie Bommerwaard (voorzitter) 
Daarnaast participeren zij in de COPD-keten en het wondexpertisecentrum (WEC) 
 
Netwerken en behandelaren 
Ook participeren de behandelaren van Vivent in diverse netwerken: 
 
Fysiotherapie: 

• COPD netwerk met het JBZ; 

• Netwerk MS; 

• Parkinson Netwerk; 

• JMD Netwerk voor fysiotherapeuten; 

• Arbo en BEN; 

• Geriatrie netwerk; 

• CVA netwerk. 
 
Ergotherapie: 

• COPD Netwerk; 

• CVA Ketenzorg; 

• Regiogroep Somatiek; 

• Regiogroep psychogeriatrie; 

• Eerstelijn regiogroep; 

• Landelijke kenniskring JMD; 

• MS; 

• Parkinson. 
 
Logopedie: 

• Parkinsonnet; 

• MS-zorg Nederland. 
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Diëtetiek: 

• NVD, Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 

• DGO, Diëtisten Geriatrie en Ouderen; 

• Dinett, Diëtisten Netwerk Transmuraal; 

• Chronos; 

• Beroemd. 
 
Artsen: 

• CVA Keten; 

• GRZ SO regio overleg. 
 

Geestelijke Verzorgers: 

• Netwerk palliatieve zorg; 

• Intervisiegroepen (onder meer vanuit VGVZ); 

• Regionaal overleg VGVZ; 

• Overleg hospicezorg 

• Netwerk in de vorm van contacten met verschillende kerken en Humanistisch Verbond; 

• Het NEON (Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland). 
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Bijlage 2 Verantwoording inzet kwaliteit van zorg  
 
Kwaliteitskader Wlz, Waardigheid en Trots op locatie  
Begin 2017 werd het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld.  
In 2018 hebben we met hulp vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid & Trots, op de 
zorglocaties opnieuw een zelfscan gemaakt. Dit is gedaan op basis van een vragenlijst die is ingevuld 
door diverse stakeholders, zoals cliëntvertegenwoordiging, managers, behandelaren, verzorgenden 
en coördinerend verpleegkundigen. Hieruit is gebleken dat met name het methodologisch werken, 
naast voldoende personeel, een essentieel punt van aandacht is.  
 
We zijn dan ook in 2019 gestart met een verbeterplan, gericht op drie thema’s: persoonsgerichte zorg, 
deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Ook in 2020 is dit gecontinueerd.  
Daarbij hebben we alle overleggen zoveel mogelijk laten doorgaan, maar zeker in het voorjaar van 
2020, in het begin van de crisis is dit niet altijd gelukt.  
 
Aanpak in 2020 
Op alle 5 locaties (en binnen Vivent Mariaoord op de verschillende doelgroepen) werken we met 
kwaliteitsteams op locaties. Deze teams worden voorgezeten door de manager zorg en behandeling. 
In de kwaliteitsteams zitten de coördinerend verpleegkundigen, vertegenwoordigers van de 
zorgteams, behandelaren (SO en paramedici), een vertegenwoordiger van de cliëntenraad, adviseur 
kwaliteit en veiligheid en een coach van Waardigheid & Trots. Op verzoek nemen ook andere 
disciplines deel. De teams rapporteren aan de divisiedirecteur. 

Bij de aanvang is overal een nulmeting uitgevoerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg om 
daarmee te bepalen waar de focus en de prioriteiten van de locatie liggen. Vervolgens zijn afspraken 
gemaakt om zorg te dragen voor een structurele opvolging van deze punten.  

De manager zorg en behandeling legt de keuze van de acties voor aan de divisiedirecteur, die 
vervolgens formeel de gekozen aanpak vaststelt. De frequentie waarin de teams per locatie 
samenkomen varieert van wekelijks tot maandelijks, afhankelijk van de verbeterplannen per locatie. 
De voortgang wordt op eenzelfde wijze op eenzelfde wijze per team gevolgd.  

Alle teams zijn de afgelopen periode gefocust geweest op het verbeteren van zowel het methodisch 
werken als de persoonsgerichte zorg aan de hand van het zorgdossier. Per bewoner werd de 
voortgang hierop gevolgd door de coördinerend verpleegkundige en werd de totaalscore gevolgd in 
het kwaliteitsteam.  

 
Per thema uit het kwaliteitskader (1 t/m 8) worden hier de belangrijkste ontwikkelingen besproken 
 
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg is een belangrijk speerpunt geweest in 2020. Uitgangspunt daarbij is dat het 
welbevinden van de bewoner centraal staat bij alle handelen, denken en doen. Er is veel aandacht 
geweest van de borging van de ingezette lijn op MDO, zorgdossiers en bejegening.  
 
2. Wonen en welzijn 
Door de coronacrisis stonden in het begin van kwartaal 3 relatief veel bedden leeg in Vivent 

Mariaoord. De noodzaak en urgentie om deze bedden gericht te vullen was hoog. Om tevens de 

kwaliteit en belevingsgerichtheid van de zorg te verhogen is gekozen voor de (laagdrempelige) inzet 

van sociotherapeutische leefmilieus. 

3. Veiligheid  
Op alle woningen en alle locaties zijn in 2019  interne audits uitgevoerd conform de normen van de 
IGJ. In 2020 hebben we dit voor alle woningen herhaald. We zien dat er – over de hele linie-  grote 
stappen zijn gezet in het verbeteren van de zorg.  De constateringen van de interne audits worden op 
de locaties besproken en daar zijn vervolgacties op ingezet. De belangrijkste constateringen zijn:  

• Blijvende aandacht voor persoonsgerichte zorg is nodig  

• Methodisch werken behoeft blijvend aandacht op alle locaties (audits over hele jaar)  
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Met de uitbraak van het COVID-19 heeft het onderwerp hygiëne en infectiepreventie hele grote 
aandacht gekregen binnen Vivent. Begin 2020 zijn we gestart met het organiseren van een ‘hygiene-
week’ in Vivent De Hooghe Clock, waarbij we heel veel aandacht hebben gehad voor handhygiëne en 
infectiepreventie. Door het uitbreken van de pandemie werd dit thema alleen maar nog relevanter. De 
interne infectiepreventiecommissie is veel frequenter bij elkaar geweest ten tijde van de pandemie, om 
continu de informatie van het RIVM te vertalen naar voor medewerkers uitvoerbaar en begrijpelijk 
beleid. Vanaf eind 2020 hebben we ingezet op de ondersteuning van alle locaties met nieuwe 
medewerkers die bezoekers en medewerkers ondersteunen op onze hygiëneregels. 
 
4. Leren en verbeteren van kwaliteit  
Op alle locaties en binnen Vivent Mariaoord op de verschillende doelgroepen is in de zomer van 2019 
gestart met kwaliteitsteams. Bij aanvang hebben alle teams een nulmeting uitgevoerd op het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg om daarmee te bepalen waar de focus en prioritering van de locatie 
ligt in kwaliteitsverbetering. Vervolgens zijn met elkaar afspraken gemaakt om zorg te dragen voor een 
structurele opvolging van deze punten.  

Om alle pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te kunnen blijven volgen zijn KPI’s opgesteld 
die in het gesprek tussen directeur en managers Zorg & Behandeling worden gevolgd. Daarnaast is er 
een sturingsinstrument vastgesteld op de thema’s ‘goed werk’, ‘goede zorg’ en ‘financieel 
verantwoord’ waarmee de divisiedirecteur en de bestuurder een eerste globaal beeld krijgen van de 
stand van zaken in de divisie. De Vivent brede kwaliteitsrapportage sluit aan op de vastgestelde KPI’s.  
 
5. Gebruik van informatie 
De kwaliteitsitems in de interne kwartaalrapportages zijn aangepast. Elk kwartaal wordt informatie 
gedeeld en besproken over de interne audits, PRISMA onderzoeken en de ontwikkeling van de MIC’s. 
Daarnaast sturen alle kwaliteitsteams op een zelfde intramurale set van KPI’s  
 
6. Gebruik van hulpbronnen 
In 2020 hebben we een grote IT-scan laten uitvoeren samen met M&I partners. De uitkomsten van 
deze scan bepalen de prioritering van de inzet op ICT ondersteuning. In 2020 zijn we gestart met het 
project Verpleeg Oproep Systeem, wat tot doel heeft om op alle locaties weer een goed werkend 
Verpleeg Oproep Systeem te hebben.  
 
7. Personeelssamenstelling  
Er is een groot tekort aan zorgpersoneel en behandelaren. De impact hiervan verschilt per locatie. In 
2020 zijn de centrale planners en roosteraars per locatie gestart. Dit heeft ertoe geleid dat we op alle 
locaties meer rust in de planning hebben kunnen brengen. De uitstroom van medewerkers is in 2020 
kleiner geweest dan de instroom.  
 
8. Leiderschap en Governance 
In 2020 is er een aantal posities ad interim ingevuld om de organisatie weer in rustiger vaarwater te 
brengen. Zowel  bestuurder, divisiedirecteur extramurale zorg als de afdeling HR kende een interim 
invulling. In 2020 zijn alle posities, met uitzondering van de divisiedirecteur extramuraal, weer vast 
ingevuld.   
 
Er is nu voor gekozen om te focussen op de professionaliteit van de medewerkers in de cliëntenzorg. 
De professional moet de verantwoordelijkheid en vrijheid hebben om het werk optimaal te kunnen 
doen. De verantwoordelijkheid voor de zorg blijft daarmee bij de professionals op de werkvloer liggen 
en zorg gerelateerde bevoegdheden blijven dicht bij het zorgproces. Het betekent aan de andere kant 
dat die verantwoordelijkheid moet worden waargemaakt en dat er kwalitatief goede zorg moet worden 
geleverd. Daar is ondersteuning voor nodig en goede samenwerking binnen de teams. Feedback, 
leren en continu verbeteren zijn essentieel daarbij. Vanuit wet- en regelgeving zijn er kwalitatieve 
kaders en vanuit de directie en management zijn er financiële kaders. Deze omslag betekent een 
forse verandering in het leiderschap binnen de organisatie. Dit heeft ook gevolgen voor de cultuur: 
hoe doen we de dingen met elkaar. 
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Bijlage 3 Kwaliteitsrapportage Wet Zorg en Dwang 

De IGJ focust haar toezicht in 2021 op de rechtspositie van de cliënt. De volgende belangrijke 
waarborgen voor een goede rechtspositie van de cliënt moeten per 1 januari 2021 aantoonbaar zijn 
geregeld: het Wzd-zorgplan, het aanstellen van de vereiste Wzd-functionarissen, het aansluiten bij 
een onafhankelijke klachtencommissie en de toegang tot een cliëntenvertrouwenspersoon. (bron: 
Kamerbrief over Wet zorg en dwang, 17 december 2021) 

Inleiding 
De Wet Zorg en Dwang is een belangrijke wet omdat hij gaat over mensenrechten en kwaliteit van 
bestaan. Het gaan om het met zoveel mogelijk vrijheden inrichten van het leven van cliënten. Dit 
vraagt wel echt, ook voor ons, om anders te gaan kijken naar de zorg die we verlenen en de impliciete 
en expliciete keuzes die we daarin voor onze cliënten maken en de inspraak die we daarbij geven. 
Met dit proces zijn we nog lang niet klaar, we zijn net gestart. Het jaar 2020 hebben we met name 
gebruikt om de afspraken en rollen helder te krijgen en te hebben, en er is een start gemaakt met de 
scholing. Ook zijn de WZD functionarissen benoemd en gestart in hun nieuwe rol.  

We hebben in 2020 niet iedereen kunnen scholen zoals we hadden gehoopt, dus hebben ons beperkt 
tot de belangrijkste sleutelfuncties op de locaties die een rol hebben in de uitvoering van de wet. 
In 2021 zorgen we dat alle medewerkers in de zorg en ondersteuning geschoold. We zijn hierbij 
gestart op alle intramurale locaties, maar we zijn ook in onze extramurale divisie gestart met het 
vertalen van onze visie naar de praktijk van de zorg thuis. 

Rechtspositie cliënt: 
Om de rechtspositie van de client goed te waarborgen hebben we: 

• De WZD zorgplannen aangemaakt voor onze cliënten. In 2020 zijn er 166 cliënten die bij ons
verblijven met een Wzd zorgplan.

• Binnen Vivent hebben we in 2020 drie Wzd functionarissen aangesteld als WZD arts: 2 SOG’s en
1 GZ-psycholoog.

• Vivent is aangesloten bij het KCOZ (klachtencommissie onvrijwillige zorg)

• Vivent heeft contact met de externe cliëntenvertrouwenspersoon. Tevens zijn de contactgegevens
via flyers en informatie op de website gedeeld met cliënten en verwanten.

• De informatievoorziening naar cliënten is aangepast, zowel op de site als de informatie bij
opname, ook hebben we cliëntvertegenwoordigers benoemd.

Gegevens over 2020: 
Begin 2021 hebben we op basis van de registratie uit ONS, het volgende overzicht kunnen ophalen: 

• In 2020 hebben we 166 cliënten met Wzd maatregelen. Op dit moment kan het aantal cliënten per
locatie nog niet uit de rapportage worden gehaald.

• In 2020 waren er 328 Wzd maatregelen. Zie de tabel volgende bladzijde.

• Juridische status: 356 cliënten met 246 cliënten met art. 21 WZD, 13 cliënten met RM en 6
cliënten met IBS.

• Op 17-1-2021 waren er 134 cliëntvertegenwoordigers geregistreerd bij cliënten die bij ons
verblijven. Bij nieuwe cliënten worden  clientvertegenwoordigers bij de start geregistreerd. Bij
bestaande cliënten is aparte uitvraag gedaan die via het MDO wordt getoetst.
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Maatregel aantal  

[Antikrab handschoenen] 1 

[Band in stoel] 4 

[Band in stoel|Overige] 1 

[Bedrek] 16 

[Bedrek|Infrarood alarmering] 2 

[Gebruik hansop] 10 

[Gebruik hansop|Bedrek|Veiligheidsgordel] 2 

[GPS/zorgriem] 1 

[Infrarood alarmering] 74 

[Infrarood alarmering|Ultralaag bed met valmat] 2 

[Infrarood alarmering|Ultralaag bed met 
valmat|Veiligheidsgordel] 1 

[Infrarood alarmering|Veiligheidsgordel] 1 

[Infrarood alarmering|Veiligheidsgordel|Bedrek] 1 

[Infrarood alarmering|Verborgen medicatie] 1 

[Medicatie buiten de richtlijn] 37 

[Medicatie buiten de richtlijn|Verblijf op gesloten afdeling] 1 

[Medicatie buiten de richtlijn|Verborgen medicatie] 2 

[Overige] 12 

[Polsbandje/poort] 4 

[Stoel met tafelblad] 5 

[Tentbed] 5 

[Tentbed|Gebruik hansop] 2 

[Ultralaag bed met valmat] 5 

[Veiligheidsgordel] 1 

[Verblijf op gesloten afdeling] 132 

[Verborgen medicatie] 1 

[Verzorging onder dwang] 1 

[onbekend] 3 

Eindtotaal 328 

Tabel 1 : Overzicht van alle WZD maatregelen in 2020  
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Bijlage 4 Jaarrekening 2020 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 37.949.262 40.076.222
Financiële vaste activa 2 584.759 679.184
Totaal vaste activa 38.534.021 40.755.406

Vlottende activa

3 149.410 349.405
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz 4 1.141.420 1.097.989
Debiteuren en overige vorderingen 5 5.059.416 5.054.977
Effecten 6 239.575 225.402
Liquide middelen 7 8.344.206 3.877.781
Totaal vlottende activa 14.934.027 10.605.554

Totaal activa 53.468.048 51.360.960

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 8
Kapitaal 141.956 141.956
Herwaarderingsreserve 427.308 427.308
Bestemmingsfondsen 4.945.901 3.503.560
Algemene en overige reserves 6.046.288 6.066.579
Totaal groepsvermogen 11.561.453 10.139.403

Voorzieningen 9 900.279 857.753

Langlopende schulden (nog voor meer 10 28.154.777 29.474.337
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 11 12.851.539 10.889.467
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 12.851.539 10.889.467

Totaal passiva 53.468.048 51.360.960

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

13 68.886.713 65.370.237

Subsidies 14 3.169.347 989.227

Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.426.454 3.401.588

Som der bedrijfsopbrengsten 75.482.514 69.761.052

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 57.139.198 53.534.305

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 3.078.648 2.922.639

Overige bedrijfskosten 18 12.384.868 12.775.391

Som der bedrijfslasten 72.602.714 69.232.335

BEDRIJFSRESULTAAT 2.879.800 528.717

Financiële baten en lasten 19 -1.457.750 -1.462.665

RESULTAAT BOEKJAAR 1.422.050 -933.948

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Herwaarderingsreserve 0 0
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 1.442.341 -910.790
Algemene / overige reserves -20.291 -23.158

1.422.050 -933.948

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref. 2020 2019

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 2.879.800 528.717

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 17 1.865.931 1.862.537
- afschrijvingen financial lease 17 714.555 719.823
- mutatie directe opbrengstwaarde 17 0 1.395.760
- mutaties voorzieningen 9 42.526 -7.991

2.623.012 3.970.129
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgprodukten 3 199.995 -160.615
- vorderingen 5 -4.439 -133.093
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -43.431 -807.175
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 
behoudens rekening-courant krediet) 10/11 2.009.496 -280.859

 2.161.621 -1.381.742
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.664.433 3.117.104

Ontvangen interest 19 14.617 15.315
Betaalde interest 19 -349.336 -340.301
Rente financial lease 19 -1.203.391 -1.245.868
Ontvangen stockdividenden 6 -14.173 0

-1.552.283 -1.570.854
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.112.150 1.546.250

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -804.904 -1.683.579
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 351.378 334.792
Aflossing leningen u/g 2 174.783 33.486

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -278.743 -1.315.301

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 10 -652.427 -662.689
Mutatie financial lease 10 -714.555 -719.823

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.366.982 -1.382.512

Mutatie geldmiddelen 4.466.425 -1.151.563

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 3.877.781 5.029.344
Stand geldmiddelen per 31 december 7 8.344.206 3.877.781
Mutatie geldmiddelen 4.466.425 -1.151.563

Toelichting:

Ratio's 2020: 2020 2019
Solvabiliteit (balansratio) 21,6% 19,7%
DSCR 2,3 1,3

Berekeningswijze Solvabiliteit (balansratio):

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Deze wordt berekend op basis van het geconsolideerde totale eigen vermogen en dit saldo wordt gedeeld door het totale 
geconsolideerde vermogen (balans totaal) van Vivent.

Berekeningswijze DSCR (Debt Service Coverage Ratio - schuldaflossingsdekking):
Deze wordt berekend volgens de afgesproken berekeningswijze in het contract met de huisbankier.
De berekening is opgebouwd uit het geconsolideerde netto resultaat, inclusief resultaat deelnemingen plus de betaalde 
rente minus ontvangen rente plus afschrijvingen plus buitengewone lasten minus buitengewone baten plus toevoeging aan 
voorzieningen minus vrijval voorzieningen gedeeld door de betaalde rente minus de ontvangen rente plus de 
aflossingsverplichtingen.
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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

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Bij Stichting Vivent was in 2020 
sprake van significante financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie. Deze zijn echter voldoende 
gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit 
komt mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van 
de continuïteitsveronderstelling. 

De Covid-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2020 extra 
kosten gemaakt voor het testen van patiënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en –maatregelen, 
het op niveau houden van de personele bezetting, schoonmaakkosten et cetera. Ook was sprake van uitval van 
zorg met omzetderving (in alle domeinen) als gevolg. Zo was vanwege Covid-19 sprake van hogere sterfte en 
minder instroom dan normaal en was door een hoger ziekteverzuim druk op de personele bezetting. De 
afschaling van de electieve zorg in de ziekenhuizen leidde tot minder vraag naar Wijkverpleging, Eerstelijns 
Verblijf en Geriatrische Revalidatiezorg. Tegelijkertijd was sprake van extra zorgverlening in de 
Cohortafdelingen. De (meer)kosten en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via 
steunmaatregelen door de zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige contractpartijen in de 
vorm van compensatieregelingen. De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en 
steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder 
‘normale’ omstandigheden. 

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 (en feitelijk) gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudend op het adres 
Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen, en geregistreerd onder KvK-nummer 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-Hertogenbosch en omstreken.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi (RvW)/Regeling 
Jeugdwet  en daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

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

De cijfers voor 2019 zijn niet geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Gebruik van schattingen

Grondslagen voor de consolidatie

Verbonden rechtspersonen

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 
2020 is € 1.483.122, waarin het resultaat 2020 van € 171.939 positief is verwerkt. Hiervan is 35% het belang 
van Vivent.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

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

Stichting Vivent heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële 
gevolgen van Covid-19:

Wet Langdurige Zorg 
 •Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c (en handreiking Fizi)
 •Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3 - BR/REG-20160a (en handreiking Fizi)

Zorgverzekeringswet
 •Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus -

BR/REG-20157
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet
 •Brieven VNG 25 maart 2020, 3 april 2020, 16 april 2020 en de notities uitwerking afspraken meerkosten (3 juni

2020) en notitie rechtmatigheid (5 juni 2020)
Subsidieregeling Zorgbonus

De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. Waar 
mogelijk op basis van een registratie van de betreffende posten. Veelal was dat echter niet mogelijk en is 
gebruik gemaakt van schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentie 2019, de 
begroting 2020 en min of meer “normale” maanden in het jaar, rekening houdend met gevolgen van 
ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties, verbeterplannen en dergelijke. De meerkosten 
zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de betreffende financieringsstromen en voor het overige pro rata 
toegerekend op basis van (omzet, cliënten, medewerkers etc. ). Op het eindresultaat voor het boekjaar is door 
ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of geen sprake is van onder- of overcompensatie. 

Voor zover de effecten van de Covid-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn, 
zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans (5.1.5) en de 
toelichting op de resultatenrekening (5.1.9). 
De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post “Niet in de 
balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen” en daarbinnen het onderdeel “onzekerheden 
opbrengstverantwoording” (5.1.5 punt 12). 
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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

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.

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.

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

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 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.
Vivent hanteert de volgende afschrijvingspercentages: 
• Bedrijfsgebouwen : 0%, 2%, 2,5% en 5%.
• Machines en installaties : 5 en 10 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 en 20 %.

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.

Vivent heeft twee bedrijfsgebouwen in eigendom. Een extramuraal pand, deze is gewaardeerd tegen directe 
opbrengstwaarde omdat dit pand in de verkoop staat. Voor dit pand is een herwaarderingsreserve gevormd. 
Het intramurale pand is gewaardeerd tegen de bovengenoemde standaard methode.

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.

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.
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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Financiële vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

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

Vorderingen

Effecten 

Liquide middelen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode, doch niet lager dan nihil. 
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; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan 
deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien 
de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen aan 
deze deelneming worden betrokken (netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen 
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde 
informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen 
vermogen. Bij de vaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de instelling invloed van betekenis 
uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele 
relaties (waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen.

De overige effecten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde. De effecten zijn vrij ter 
beschikking voor Vivent.

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.
Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 
worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

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.

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Een 
voorziening wordt getroffen op grond van de verwachte oninbaarheid.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 
kostprijs.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt 
waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de instelling een actief of een 
passief overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de 
winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en volledig in de geconsolideerde 
resultatenrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd.

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.

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).
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Voorzieningen (algemeen)

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

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.

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.

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 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 langdurig zieken:
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:
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%.

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 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.

46
PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



Stichting Vivent

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

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.

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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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.

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 dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van 
de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk 
schommelen. In januari 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 88,0%. Het vereiste niveau van de 
dekkingsgraad is 123,4%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (eind 2027) 
hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te 
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 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 schuld aan PFZW in de jaarrekening verantwoord.

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.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 13.978.495 14.172.287
Machines en installaties 3.013.132 3.300.309
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.949.012 3.466.510
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 27.834 441.772

Subtotaal 19.968.473 21.380.878
Bij: herwaardering onroerende goederen 427.308 427.308
Bij: financial lease 17.553.481 18.268.036

Totaal materiële vaste activa 37.949.262 40.076.222

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 21.380.878 21.894.628
Bij: investeringen 804.904 1.683.579
Af: afschrijvingen 1.865.931 1.862.537
Af: desinvesteringen 351.378 334.792

Boekwaarde per 31 december 19.968.473 21.380.878

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 519.092 438.733
Overige vorderingen 65.667 240.451

Totaal financiële vaste activa 584.759 679.184

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 679.184 602.929
Resultaat deelnemingen 80.359 109.741
Aflossing leningen -174.784 -33.486

Boekwaarde per 31 december 584.759 679.184

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% 1.483.122 171.939
Vivent Het Andere Wonen te 's-
Hertogenbosch 1 100% -1.027.843 -247.668

Toelichting:
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.

Verhuur van overige 
woonruimte

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

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

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. De aanloopkosten Berlerode zijn in 2020 volledig gedesinvesteerd.

Kraamzorg
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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

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 149.410 349.405
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 149.410 349.405

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-20
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-GRZ 149.410 0 0 149.410

Totaal (onderhanden werk) 149.410 0 0 149.410

Toelichting:

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz

2019 2020 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 1.097.989 1.097.989

Financieringsverschil boekjaar 1.141.420 1.141.420
Correcties voorgaande jaren 436.931 436.931
Betalingen/ontvangsten -1.534.920 -1.534.920
Subtotaal mutatie boekjaar -1.097.989 1.141.420 43.431

Saldo per 31 december 0 1.141.420 1.141.420

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.141.420 1.097.989
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.141.420 1.097.989

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 46.391.540 42.136.983
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 45.250.120 41.038.994

Totaal financieringsverschil 1.141.420 1.097.989

Toelichting:
Financieringsverschil in het boekjaar:
Het financieringsverschil in het boekjaar bestaat uit Wlz gelden van Vivent en van Hospice De Duinsche Hoeve. De 
subsidieregeling Extramurale behandeling (subs EB) maakt hier geen deel van uit. Deze is opgenomen onder de nog te 
ontvangen bedragen (subs EB). 

Per 31-12-2020 zijn minder DBC's nog lopend t.o.v. 31-12-2019. Hierdoor is het bedrag lager per balansdatum.
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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-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.653.198 1.545.774
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 845.282 642.519
Overige vorderingen 613.323 1.095.977
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.919.820 1.747.894
Overige overlopende activa 27.793 22.813

Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.059.416 5.054.977

Toelichting:

Overige vorderingen:

6. Effecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Overige effecten 239.575 225.402

Totaal effecten 239.575 225.402

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bankrekeningen 8.338.820 3.854.767
Kassen 5.106 17.173
Overlopende stortingen 280 5.841

Totaal liquide middelen 8.344.206 3.877.781

Toelichting:
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Vivent heeft zekerheden gesteld ter hoogte van € 24,7 miljoen. 

Voor uitgebreide informatie zie kasstroomoverzicht.

Vorderingen op debiteuren:

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Doordat het bedrag te factureren omzet DBC hoger is, is er een afname in de balanspost onderhanden werk DBC.

Onder de overige vorderingen is een vordering van € 474k (2019: € 1 mln.) op het UWV m.b.t. de compensatieregeling
transitievergoedingen langdurig zieken opgenomen.

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

Op de totale vordering is een voorziening voor oninbaarheid van € 9.771 (2019: € 10.000) in mindering gebracht. 

In verband met Covid-19 heeft de Rabobank in 2020 geen rente uitgekeerd, maar stockdividend. Vandaar de verhoging van de 
balanspositie.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kapitaal 141.956 141.956
Herwaardingsreserve 427.308 427.308
Bestemmingsfondsen 4.945.901 3.503.560
Algemene en overige reserves 6.046.288 6.066.579
Totaal groepsvermogen 11.561.453 10.139.403

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Kapitaal 141.956 0 0 141.956

Totaal kapitaal 141.956 0 0 141.956

Herwaarderingsreserve
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Totaal herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 3.503.560 1.442.341 0 4.945.901

Totaal bestemmingsfondsen 3.503.560 1.442.341 0 4.945.901

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Stichting Verhuur Vivent -596.016 -20.291 0 -616.307
Overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595

Totaal algemene en overige reserves 6.066.579 -20.291 0 6.046.288

Toelichting:
Herwaarderingsreserve:
Per heden staat er nog één kantoorpand in de verkoop. Dit pand is gewaardeerd tegen de verwachte directe opbrengstwaarde. 
De herwaarderingsreserve op deze locatie bedraagt € 427.308. 

Bestemmingsfondsen:
Aangezien het resultaat grotendeels voortkomt uit zorgactiviteiten is er voor gekozen om het totale resultaat toe te voegen aan de 
reserve aanvaardbare kosten.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Kapitaal 141.956 0 0 141.956

Totaal kapitaal 141.956 0 0 141.956

Herwaarderingsreserve
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Totaal herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 4.414.350 -910.790 0 3.503.560

Totaal bestemmingsfondsen 4.414.350 -910.790 0 3.503.560

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Stichting Verhuur Vivent -572.858 -23.158 0 -596.016
Overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595

Totaal algemene en overige reserves 6.089.737 -23.158 0 6.066.579
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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-20 31-dec-20
€ € € € €

- jubileumverplichtingen 227.361 86.022 27.326 0 286.057
- langdurig zieken 507.459 471.682 435.702 0 543.439
- doorlopende verplichtingen personeel 122.933 17.273 69.423 0 70.783

Totaal voorzieningen 857.753 574.977 532.451 0 900.279

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 533.339
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 366.940
hiervan > 5 jaar 107.364

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan banken 11.162.813 11.762.033
Financial leaseverplichting 16.833.141 17.553.481
Overige langlopende schulden 158.823 158.823

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 28.154.777 29.474.337

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 30.841.321 32.223.834
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 1.366.984 1.382.513

Stand per 31 december  29.474.337 30.841.321

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.319.560 1.366.984

Stand langlopende schulden per 31 december 28.154.777 29.474.337

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.319.560 1.366.984
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.154.777 29.474.337
hiervan > 5 jaar 22.847.605 24.173.614

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.

De doorlopende verplichtingen personeel bestaat uit voorzieningen voor wachtgeld. De daling komt doordat minder ex-
medewerkers wachtgeld in de vorm van een bijdrage voor de vrijwillige voortzetting van het pensioen ontvangen.

Langdurig zieken:

Doorlopende verplichtingen personeel:

De voorziening langdurig zieken betreft de verplichting van doorbetaling bij langdurig zieken (tot 2 jaar), inclusief de bijbehorende 
transitievergoeding. Deze transitievergoeding is tevens opgenomen als vordering in verband met de CRTV met het UWV.

Jubileumverplichtingen:
Dit betreft de toekomstige jubilea uitkeringen. Vanaf 2019 is de berekening op basis van realiteit. Ten opzichte van 2019 is de 
parameter salarisstijging verhoogd naar 3% i.v.m. de te verwachte CAO salarisverhoging. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Crediteuren 1.763.345 2.241.062
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.319.560 1.366.984
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.076.127 903.885
Schulden terzake pensioenen 164.547 181.451
Nog te betalen salarissen 92.360 19.511
Terug te betalen subsidie zorgbonus 457.182 0
Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing 1.078.318 0
Vakantiegeld 1.536.016 1.424.555
Vakantiedagen 2.402.944 2.075.889
Overige schulden 212.102 262.543
Nog te betalen kosten 898.888 700.434
Vooruitontvangen bedragen 1.407.536 1.459.464
Overige overlopende passiva 442.614 253.689

Totaal overige kortlopende schulden 12.851.539 10.889.467

Toelichting:

Schulden terzake pensioenen:

Nog te betalen salarissen:

Terug te betalen subsidie zorgbonus:

Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing:

Overige schulden:

Vooruitontvangen bedragen:

Crediteuren
De afname van de crediteuren komt doordat er in de week van kerst 2020 wel betalingen zijn geweest en in 2019 was dit niet het 
geval.

Per eind 2020 is er een schuld aan het pensioenfonds. Deze is gefactureerd op de facturen in 2021.

In 2020 zijn in de december-extra run, die in januari 2021 uitbetaald wordt, de compensatieuren uitbetaald van de directe 
medewerkers die hiervoor gekozen hebben.

Dit betreft verplichtingen aan personeel m.b.t. vaststellingsovereenkomsten en de rekening courant met Hospice De Duinsche 
Hoeve. 

Onder vooruitontvangen bedragen is het bedrag van € 1.154.936 (2019: € 1.134.629) horende bij de kassiersfunctie inzake het 
project Ketenzorg Dementie regio 's-Hertogenbosch, Noord Oost Brabant opgenomen. 

De kredietfaciliteit bij de Rabobank bedraagt € 4,3 miljoen. Als zekerheid is, in combinatie met zekerheid voor opgenomen 
leningen, hypotheek verstrekt op panden in de gemeente 's-Hertogenbosch en Vught. Het recht van hypotheek op onroerende 
goederen bedraagt € 24,7 miljoen.

Betreft het bedrag wat over is van de ontvangen subsidie zorgbonus wat terugbetaald moet worden.

Betreft de zorgbonus aan ZZP-ers, zorgbonussen personeel die in de december-extra run uitbetaald zijn en het bedrag aan 
eindheffing inzake de zorgbonus die afgedragen moet worden aan de Belastingdienst.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen\onzekerheden opbrengstverantwoording

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Vivent is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting 
en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 
december 2020.

Door Vivent zijn meerdere huurovereenkomsten aangegaan met vaste looptijden > 5 jaar. De jaarlijkse huurlast hiervoor
bedraagt € 796.969.  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 70 leaseauto's. De bijbehorende jaarlijkse verplichting voor deze auto's is € 292.238.

Vivent heeft in 2019 het contract voor de printers bij de huidige leverancier aangepast. Dit aangepaste contract heeft een looptijd
van 6 jaar. De bijbehorende jaarlijkse verplichting hiervoor is  € 146.349.

In 2019 en 2020 is voor Verpleging en Verzorging, de GRZ (geriatrische revalidatiezorg), ELV (Eerstelijns verblijf) en 
geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (m.i.v. 2020) een macrobeheersinstrument van toepassing. Dit betekent dat 
bij overschrijding van het landelijke budgetplafond, deze overschrijding zal worden teruggevorderd op basis van een percentage 
van de behaalde omzet. Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen over 2019 en 
2020. 

Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2020 op een aantal onderdelen minder goed 
vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2019. Dit is o.a. het geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. 
Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 13 van de jaarrekening. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn 
ingeschat, is wel sprake van een unieke situatie en kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige 
discussie ontstaat over een (beperkt) deel van het bedrag.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 20.414.066 7.101.152 6.319.678 441.772 0 34.276.668
- cumulatieve afschrijvingen 6.241.779 3.800.843 2.853.168 0 0 12.895.790

 
Boekwaarde per 1 januari 2020 14.172.287 3.300.309 3.466.510 441.772 0 21.380.878

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 19.602 79.211 678.257 27.834 0 804.904
- afschrijvingen 630.777 390.777 844.377 0 0 1.865.931

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 51.408 0 80.748 0 0 132.156
  .cumulatieve afschrijvingen 51.408 0 80.748 0 0 132.156

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 846.766 0 0 846.766
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 495.388 0 0 495.388
  per saldo 0 0 351.378 0 0 351.378

- overige mutaties 417.383 24.389 0 -441.772 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -193.792 -287.177 -517.498 -413.938 0 -1.412.405

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 20.799.643 7.204.752 6.070.421 27.834 0 34.102.650
- cumulatieve afschrijvingen 6.821.148 4.191.620 3.121.409 0 0 14.134.177

Boekwaarde per 31 december 2020 13.978.495 3.013.132 2.949.012 27.834 0 19.968.473

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

Deelnemingen
Vorderingen op 
deelnemingen Overige effecten

Overige 
vorderingen Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2020 438.733 0 0 240.451 679.184
Resultaat deelnemingen 80.359 80.359
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 -174.784 -174.784

Boekwaarde per 31 december 2020 519.092 0 0 65.667 584.759
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BIJLAGE

 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Einde 
rentevast-

periode

Restschuld 
31 december 

2019

Nieuwe 
leningen in 

2020

Aflossing 
in 2020

Restschuld 
31 december 

2020

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2021

Gestelde 
zekerheden

 €  %  €  €  €  €  €  € 

BNG 23-jul-1996 652.990 24 Overig 7,00% nvt 53.209 0 53.209 0 0 0 Annuitair 0
Borgstel Gem Sint 

Michielsgestel
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.928.952 0 167.136 3.761.816 2.926.136 25 Lineair 167.136
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,20% 31-7-2021 3.928.952 0 167.136 3.761.816 2.926.136 25 Lineair 167.136
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.928.952 0 167.136 3.761.816 2.926.136 25 Lineair 167.136
Rabobank 1-jul-2016 2.926.209 30 Hypothecair 2,20% 31-7-2021 574.397 0 97.812 476.585 0 5 Lineair 97.812
Kruisvereniging Vught 17-nov-2004 222.352 nvt Hypothecair 0,00% nvt 158.823 0 0 158.823 158.823 nvt nvt 0 Repelweg Vught
Mooiland 1-jan-2011 10.405.611 31 Financial lease 6,29% nvt 6.912.153 0 335.998 6.576.155 4.825.832 21 Annuitair 341.783 De Hooghe Clock
Woonstichting JOOST 11-mrt-2011 14.689.626 40 Financial lease 6,73% nvt 11.355.883 0 378.557 10.977.326 9.084.542 30 Lineair 378.557 Hof van Hintham

Totaal 30.841.321 0 1.366.984 29.474.337 22.847.605 1.319.560

Toelichting financial lease:

De panden: 
Mariaoord en Vught

De lease voor Hof van Hintham en De Hooghe Clock betreft twee locaties van Vivent, waarbij  voor beiden geldt dat het leasecontract uit verschillende subcontracten bestaat. Deze subcontracten kennen 
verschillende looptijden en rentepercentages. Hiermee is in de verwerking in de jaarrekening rekening gehouden. Voor deze toelichting is ervoor gekozen om een gewogen gemiddeld rentepercentage te 
hanteren.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 18.478.036 19.525.895
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 47.054.057 42.349.856
Opbrengsten Wmo 3.099.648 3.186.495
Opbrengsten uit onderaanneming 29.547 0
Overige zorgprestaties 225.425 307.991

Totaal 68.886.713 65.370.237

Continuiteits- 
bijdrage Meerkosten

Hardheids- 
clausule Overige Totaal

€ € € € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 327.462 130.270 0 12.806 470.538
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 1.602.415 565.975 0 0 2.168.390
Opbrengsten Wmo 0 16.286 0 0 16.286
Opbrengsten uit onderaanneming 0 0 0 0 0
Subsidies Wlz/Zvw-zorg 129.952 0 0 0 129.952

Totaal 2.059.829 712.531 0 12.806 2.785.166

Overige bij de Opbrengsten ZVW heeft betrekking op de Cohort afdeling.

Toelichting:
 Opbrengsten zorgverzekeringswet:

De opbrengsten zorgverzekeringswet bestaan uit Wijkverpleging € 14,5 mln, Geriatrische Revalidatie Zorg € 2,8 mln, 
eerstelijnszorg € 0,3 mln en eerstelijnsverblijf € 0,8 mln.

Wettelijk budget aanvaardbare kosten:

Opbrengsten uit onderaanneming:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 514.263 559.849
Subsidie zorgbonus 2.275.318 0
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 379.766 429.378

Totaal 3.169.347 989.227

Toelichting:

Door landelijke overschrijving van de beschikbare subsidiegelden Stagefonds en Praktijkleren is het bedrag per leerling gedaald. Hierdoor 
zijn er minder opbrengsten.

Subsidies zorgbonus:
Het totaalbedrag dat aan personeel en personeel niet in loondienst is uitgekeerd inzake de zorgbonus verstrekt door de overheid.

In de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2020 de volgende bedragen verwerkt ten aanzien van de Covid-
19 compensatieregelingen:

Het wettelijk budget aanvaardbare kosten bestaat uit zorg in natura en PGB. Vivent heeft in 2020 meer Wlz kwaliteitsmiddelen conform 
regeling aangevraagd en toegekend gekregen.

Betreft een samenwerking met Jeroen Bosch Ziekenhuis waarin Vivent de onderaannemer is.

Subsidies Wlz/Zvw-zorg:
Hieronder is de subsidieregelingen extramurale behandeling opgenomen. 

Overige subsidies:

Voor 2020 is de afspraak met de Meierij Gemeente dat er niet gekort wordt op het Lumpsum budget voor minder instroom dan contractueel 
afgesproken.

In de meerkosten Wlz zijn ook de kosten voor de regionale teststraat opgenomen die Vivent opgezet heeft in overleg met het Zorgkantoor.

In de Wlz loopt de verantwoording van de kwaliteitsgelden en de personele Covid-19 kosten samen. In deze jaarrekening zijn de 
kwaliteitsmiddelen verwerkt conform de herschikking kwaliteitsbudget 2020. De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de herschikking, 
vooralsnog zijn deze uit voorzichtigheidsprincipe niet verwerkt in deze jaarrekening. 
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LASTEN

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige dienstverlening 815.959 1.199.853
Overige opbrengsten 2.610.495 2.201.735

Totaal 3.426.454 3.401.588

Toelichting:

2020 2019
€ €

Restaurant 295.206 648.995 Tijdelijk gesloten i.v.m. Covid-19
Vivent voordeelpas 251.569 265.456
Sociale alarmering 0 760 Vivent levert deze dienst niet meer.
Wassen kleding cliënten 145.351 128.067
Cursussen 529 2.750 Vivent levert deze dienst niet meer.
Overig 123.304 153.825

815.959 1.199.853

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 36.393.733 35.696.848
Sociale lasten 5.650.473 5.321.786
Pensioenpremies 2.835.519 2.887.251
Dotatie / vrijval personele voorzieningen -25.314 -534.156
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 2.172.318 0
Overige personeelskosten 1.814.780 2.154.063

Subtotaal 48.841.509 45.525.792
Personeel niet in loondienst 8.452.495 8.307.622
Kosten zorgbonus personeel niet in loondienst 103.000 0

Subtotaal 57.397.004 53.833.414
Waarvan ten laste van de voorzieningen / projecten / verplichtingen VSO personeel -257.806 -299.109

Totaal personeelskosten 57.139.198 53.534.305

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 839 841

Toelichting:

Overige dienstverlening:
De overige dienstverlening is als volgt verdeeld:

Overige opbrengsten:
Hieronder zijn onder andere opgenomen: uitleen personeel (€ 1.271k) en verhuur gebouwen en ruimten (€ 740k). 

Personeelskosten:
Het gemiddeld aantal FTE is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven.
Als gevolg van de cao verhoging van 3,5% per 1 juni zijn de totale brutolonen gestegen in 2020.
De stijging van de brutolonen betekent automatisch een stijging van de sociale lasten.  Tevens hebben we extra kosten gehad inzake de 
afrekening WGA premie over 2019 in verband met het hoge ziekteverzuim.
De overige personeelskosten zijn in 2020 gedaald. Dit komt met name door minder opleidingskosten, minder kosten inzake WGA Spoor 2 
trajecten en € 140k verlaging in de reis- en verblijfkosten
De kosten personeel niet in loondienst zijn gestegen door een grote inzet van externen voor het zorgproces, mede als gevolg van Covid-19 
en het hoge percentage langdurig zieken. Daarnaast zijn er vanwege het vertrek van leden van het managementteam posities tijdelijk 
opgevuld met interim bestuurder/managers.
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17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.580.486 2.582.360
- financiële vaste activa 5.487 5.487

Subtotaal 2.585.973 2.587.847
Boekresultaat desinvesteringen 492.675 334.792

Totaal afschrijvingen 3.078.648 2.922.639

Toelichting:

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.941.165 2.979.642
Algemene kosten 4.097.222 4.939.076
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.354.879 2.070.026
Onderhoud en energiekosten 1.337.760 1.249.028
Kosten uitbesteding onderaannemers 247.977 0
Huur en leasing 1.405.865 1.537.619

Totaal overige bedrijfskosten 12.384.868 12.775.391

Toelichting:

Algemene kosten:

Patiënt- en bewonersgebonden kosten:

Kosten uitbesteding onderaannemers:

Huur en leasing:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentebaten 14.617 15.315
Resultaat deelnemingen 80.360 109.741
Subtotaal financiële baten 94.977 125.056

Rentelasten -1.552.727 -1.587.721
Subtotaal financiële lasten -1.552.727 -1.587.721

Totaal financiële baten en lasten -1.457.750 -1.462.665

Toelichting:

De daling komt met name doordat het aantal Vivent contactpunten gedaald is en er zijn geen externe vergaderkosten geweest als gevolg 
van Covid-19.

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten:
De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van de restaurant als gevolg van Covid-19. Hierdoor zijn de inkoopkosten 
lager.

De rentelasten zijn in 2020 verlaagd doordat de lening bij BNG volledig afgelost is.

Ondanks de daling in de medicijnkosten zijn deze kosten toch gestegen als gevolg van extra kosten inzake beschermingsmiddelen in 
verband met Covid-19.

Betreft een samenwerking met Tuinderij de Es, Home Instead en Aronszorg waarin Vivent de hoofdaannemer is.

Betreft een daling in de advieskosten. In 2019 waren deze hoog als gevolg van o.a. het project Toekomstbestendige Thuiszorg. De 
projectorganisatie is opgeheven en de activiteiten zijn geborgd in de lijnorganisatie.

Onder de afschrijving op materiële vaste activa is ook de huur ivm financial lease opgenomen (2020: € 714.555 en 2019 €  719.823).
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20. Wet normering topinkomens (WNT)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1 P.J. Hoppener

Voorzitter RvB
01/07 – 15/10

1,0
Nee

53.900            
-                  

53.900            

54.085            

N.v.t.

53.900            

N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2019 N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Dienstbetrekking?
Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Bezoldiging

Voorzitter RvB
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/10 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 35.099                
Beloningen betaalbaar op termijn 2.941                  

Dienstbetrekking? Ja

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging 2020 38.040                

WNT-VERANTWOORDING 2020 van Stichting Vivent:

De WNT is van toepassing op Stichting Vivent. Het voor Vivent toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000. 
Dit betreft het bezoldigingsmaximum, horende bij klasse IV van de categorie Zorg- en jeugdhulp. Totaalscore 11 punten.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling:

Gegevens 2020
P.G.J.M. 
Hermsen

Functiegegevens

Subtotaal 38.040                

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 46.503                

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019 N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
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bedragen x € 1

2020
01/01 - 30/06

6
1510

€ 193
121.800          

Bezoldiging (alle bedragen zijn exclusief BTW)
Ja
121.800          

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

MCC Bekker
Voorzitter RvT
01/01 - 31/03

5.618              
6.900              

N.v.t.
5.618              

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2019
MCC Bekker

Voorzitter RvT
01/01 - 31/12

21.750            
26.850            

GA Poos
lid RvT

01/01 - 31/12

14.800            
18.500            

N.v.t.
14.800            

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2019
GA Poos
lid RvT

01/01 - 31/12

14.320            
17.900            

Totale bezoldiging 2019 14.320                14.320                 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 17.900                17.900                 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

bedragen x € 1 I van Veen EPM Vermeulen
Functiegegevens lid RvT lid RvT

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 2020 14.800                14.800                 

Totale bezoldiging 2020 14.800                14.800                 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.500                18.500                 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1 I van Veen EPM Vermeulen
Functiegegevens lid RvT lid RvT

Totale bezoldiging 2019 N.v.t. 14.320                 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum N.v.t. 17.900                 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 N.v.t. 01/01 - 31/12

Bezoldiging

bedragen x € 1 N.v.t. RJ Slaghuis
Functiegegevens N.v.t. lid RvT

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 2020 14.800                14.800                 

Totale bezoldiging 2020 14.800                14.800                 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.576                18.500                 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/05 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1 JMA Meurs RJ Slaghuis
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0

Totale bezoldiging 2020, exclusief BTW 239.400

Bezoldiging in de betreffende periode 117.600 
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 239.400

Individueel toepasselijke maximum kalendermaand 1 t/m 12 en betreft voor deze 277.200

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand 155.400

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/07 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 6
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en betreft de periode 01/07/2019 tot en met 30/06/2020: 

P. J. Hoppener
Functiegegevens Voorzitter RvB
Kalenderjaar 2019
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21. Honoraria accountant 2020 2019
€ €

De honoraria van de accountant over 2020 (excl. BTW) zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 60.625 53.050
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen) 15.200 14.500
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 75.825 67.550

22. Transacties met verbonden partijen

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

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 20.

65

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



Stichting Vivent

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 37.947.856 40.074.948
Financiële vaste activa 2 580.094 674.518
Totaal vaste activa 38.527.950 40.749.466

Vlottende activa

3 149.410 349.405
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz 4 1.141.420 1.097.989
Debiteuren en overige vorderingen 5 7.975.918 5.916.293
Effecten 6 239.575 225.402
Liquide middelen 7 6.240.617 3.739.197
Totaal vlottende activa 15.746.940 11.328.286

Totaal activa 54.274.890 52.077.752

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8
Kapitaal 141.956 141.956
Herwaarderingsreserve 427.308 427.308
Bestemmingsfondsen 4.945.901 3.503.560
Algemene en overige reserves 6.662.595 6.662.595
Totaal eigen vermogen 12.177.760 10.735.419

Voorzieningen 9 900.279 857.753

Langlopende schulden (nog voor meer 10 28.154.777 29.474.337
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 11 13.042.074 11.010.243
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 13.042.074 11.010.243

Totaal passiva 54.274.890 52.077.752

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

13 68.886.713 65.370.237

Subsidies 14 3.169.347 989.227

Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.058.589 3.033.314

Som der bedrijfsopbrengsten 75.114.649 69.392.778

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 57.137.873 53.527.862

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 3.078.221 2.922.388

Overige bedrijfskosten 18 11.782.764 12.210.466

Som der bedrijfslasten 71.998.858 68.660.716

BEDRIJFSRESULTAAT 3.115.791 732.062

Financiële baten en lasten 19 -1.673.450 -1.642.852

RESULTAAT BOEKJAAR 1.442.341 -910.790

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Herwaarderingsreserve 0 0
Bestemingsfonds aanvaardbare kosten 1.442.341 -910.790

1.442.341 -910.790

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
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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-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 13.978.495 14.172.287
Machines en installaties 3.013.132 3.300.309
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.947.606 3.465.236
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 27.834 441.772

Subtotaal 19.967.067 21.379.604
Bij: herwaardering onroerende goederen 427.308 427.308
Bij: financial lease 17.553.481 18.268.036

Totaal materiële vaste activa 37.947.856 40.074.948

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 21.379.604 21.893.765
Bij: investeringen 804.345 1.682.917
Af: afschrijvingen 1.865.504 1.862.286
Af: desinvesteringen 351.378 334.792

Boekwaarde per 31 december 19.967.067 21.379.604

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.14.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 519.093 438.734
Overige vorderingen 61.001 235.784

Totaal financiële vaste activa 580.094 674.518

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 674.518 599.069
Resultaat deelnemingen 80.359 -96.242
Aflossing leningen -174.783 171.691

Boekwaarde per 31 december 580.094 674.518

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% 1.483.122 171.939
Vivent Het Andere Wonen B.V. 
te 's-Hertogenbosch 1 100% -1.027.843 -247.668

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 149.410 349.405
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 149.410 349.405

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-20
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-GRZ 149.410 0 0 149.410

Totaal (onderhanden werk) 149.410 0 0 149.410

Kernactiviteit

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 5.1.15.
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz

2019 2020 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 1.097.989 1.097.989

Financieringsverschil boekjaar 1.141.420 1.141.420
Correcties voorgaande jaren 436.931 436.931
Betalingen/ontvangsten -1.534.920 -1.534.920
Subtotaal mutatie boekjaar -1.097.989 1.141.420 43.431

Saldo per 31 december 0 1.141.420 1.141.420

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.141.420 1.097.989
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.141.420 1.097.989

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 46.391.540 42.136.983
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 45.250.120 41.038.994

Totaal financieringsverschil 1.141.420 1.097.989

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.613.945 1.535.564
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 845.282 642.519
Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.015.890 871.846
Overige vorderingen 554.419 1.095.978
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.918.589 1.747.575
Overige overlopende activa 27.793 22.811

Totaal debiteuren en overige vorderingen 7.975.918 5.916.293
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

6. Effecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Overige effecten 239.575 225.402

Totaal effecten 239.575 225.402

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bankrekeningen 6.235.231 3.716.183
Kassen 5.106 17.173
Overlopende stortingen 280 5.841

Totaal liquide middelen 6.240.617 3.739.197
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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-20 31-dec-19
€ €

Kapitaal 141.956 141.956
Herwaardingsreserve 427.308 427.308
Bestemmingsfondsen 4.945.901 3.503.560
Algemene en overige reserves 6.662.595 6.662.595
Totaal eigen vermogen 12.177.760 10.735.419

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Kapitaal 141.956 0 0 141.956

Totaal kapitaal 141.956 0 0 141.956

Herwaarderingsreserve
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Totaal herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 3.503.560 1.442.341 0 4.945.901

Totaal bestemmingsfondsen 3.503.560 1.442.341 0 4.945.901

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Overige reserve 6.662.595 0 0 6.662.595

Totaal algemene en overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Kapitaal 141.956 0 0 141.956

Totaal kapitaal 141.956 0 0 141.956

Herwaarderingsreserve
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Totaal herwaarderingsreserve 427.308 0 0 427.308

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 4.414.350 -910.790 0 3.503.560

Totaal bestemmingsfondsen 4.414.350 -910.790 0 3.503.560

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Overige reserve 6.662.595 0 0 6.662.595

Totaal algemene en overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2020
en resultaat over 2020

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen Resultaat
€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 12.177.760 1.442.341

Stichting Verhuur Vivent -616.307 -20.291

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 11.561.453 1.422.050

74

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



Stichting Vivent

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-20 31-dec-20
€ € € € €

- jubileumverplichtingen 227.361 86.022 27.326 0 286.057
- langdurig zieken 507.459 471.682 435.702 0 543.439
- doorlopende verplichtingen personeel 122.933 17.273 69.423 0 70.783

Totaal voorzieningen 857.753 574.977 532.451 0 900.279

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 533.339
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 366.940
hiervan > 5 jaar 107.364

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan banken 11.162.813 11.762.033
Financial leaseverplichting 16.833.141 17.553.481
Overige langlopende schulden 158.823 158.823

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 28.154.777 29.474.337

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 30.841.321 32.223.834
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 1.366.984 1.382.513

Stand per 31 december  29.474.337 30.841.321

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.319.560 1.366.984

Stand langlopende schulden per 31 december 28.154.777 29.474.337

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.319.560 1.366.984
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.154.777 29.474.337
hiervan > 5 jaar 22.847.605 24.173.614

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.

75

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.

Uitsluitend voor 

identificatiedoeleinden



Stichting Vivent

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Crediteuren 1.697.966 2.210.223
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.319.560 1.366.984
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.086.462 919.205
Schulden terzake pensioenen 164.547 181.451
Nog te betalen salarissen 92.411 19.479
Terug te betalen subsidie zorgbonus 457.182 0
Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing 1.078.318 0
Vakantiegeld 1.536.016 1.424.555
Vakantiedagen 2.402.944 2.075.889
Overige schulden 479.239 402.811
Nog te betalen kosten 894.217 696.659
Vooruitontvangen bedragen 1.407.536 1.459.464
Overige overlopende passiva 425.676 253.523

Totaal overige kortlopende schulden 13.042.074 11.010.243

Toelichting:

In overige schulden is de negatieve waarde voor de deelneming met VHAW opgenomen.

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Vivent heeft in 2019 het contract voor de printers bij de huidige leverancier aangepast. Dit aangepaste contract heeft een looptijd
van 6 jaar. De bijbehorende jaarlijkse verplichting hiervoor is  € 146.349.

In 2019 en 2020 is voor Verpleging en Verzorging, de GRZ (geriatrische revalidatiezorg), ELV (Eerstelijns verblijf) en 
geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (m.i.v. 2020) een macrobeheersinstrument van toepassing. Dit betekent dat 
bij overschrijding van het landelijke budgetplafond, deze overschrijding zal worden teruggevorderd op basis van een percentage 
van de behaalde omzet. Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen over 2019 en 
2020. 
Vivent is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting 
en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 
december 2020.

Zoals is toegelicht bij het onderdeel “vergelijkende cijfers” is de jaarrekening 2020 op een aantal onderdelen minder goed 
vergelijkbaar met de vergelijkende cijfers 2019. Dit is o.a. het geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatieregelingen. 
Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht bij punt 13 van de jaarrekening. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn 
ingeschat, is wel sprake van een unieke situatie en kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog enige 
discussie ontstaat over een (beperkt) deel van het bedrag.

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 en Vught. 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 € 796.969.  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 70 leaseauto's. De bijbehorende jaarlijkse verplichting voor deze auto's is € 292.238.
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5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 20.414.066 7.101.152 6.317.860 441.772 0 34.274.850
- cumulatieve afschrijvingen 6.241.779 3.800.843 2.852.624 0 0 12.895.246

 
Boekwaarde per 1 januari 2020 14.172.287 3.300.309 3.465.236 441.772 0 21.379.604

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 19.602 79.211 677.698 27.834 0 804.345
- afschrijvingen 630.777 390.777 843.950 0 0 1.865.504

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 51.408 0 80.748 0 0 132.156
  .cumulatieve afschrijvingen 51.408 0 80.748 0 0 132.156

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 846.766 0 0 846.766
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 495.388 0 0 495.388
  per saldo 0 0 351.378 0 0 351.378

- overige mutaties 417.383 24.389 0 -441.772 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -193.792 -287.177 -517.630 -413.938 0 -1.412.537

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 20.799.643 7.204.752 6.068.044 27.834 0 34.100.273
- cumulatieve afschrijvingen 6.821.148 4.191.620 3.120.438 0 0 14.133.206

Boekwaarde per 31 december 2020 13.978.495 3.013.132 2.947.606 27.834 0 19.967.067

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

Deelnemingen 
in groeps-
maatschappijen

Deelnemingen 
in overige 
verbonden 
maatschappijen

Vorderingen op 
groeps-
maatschappijen

Vorderingen op 
overige 
verbonden 
maatschappijen

Andere 
deelnemingen

Vorderingen 
op 
participanten 
en op 
maatschappij
en waarin 
wordt 
deelgenomen

Overige 
effecten

Overige 
vorderingen Totaal

€ € € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2020 438.734 0 0 0 0 0 0 235.784 674.518
Resultaat deelnemingen 80.359 80.359
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 0 0 0 -174.783 -174.783

Boekwaarde per 31 december 2020 519.093 0 0 0 0 0 0 61.001 580.094
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BIJLAGE

 5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 (enkelvoudig) 

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Einde 
rentevast-

periode

Restschuld 
31 december 

2019

Nieuwe 
leningen in 

2020

Aflossing 
in 2020

Restschuld 
31 december 

2020

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2021

Gestelde 
zekerheden

 €  %  €  €  €  €  €  € 

BNG 23-jul-1996 652.990 24 Overig 7,00% nvt 53.209 0 53.209 0 0 0 Annuitair 0 Borgstel StMG
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.928.952 0 167.136 3.761.816 2.926.136 25 Lineair 167.136 MO+Vught
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,20% 31-7-2021 3.928.952 0 167.136 3.761.816 2.926.136 25 Lineair 167.136 MO+Vught
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.928.952 0 167.136 3.761.816 2.926.136 25 Lineair 167.136 MO+Vught
Rabobank 1-jul-2016 2.926.209 30 Hypothecair 2,20% 31-7-2021 574.397 0 97.812 476.585 0 5 Lineair 97.812 MO+Vught
Kruisvereniging Vught17-nov-2004 222.352 nvt Hypothecair 0,00% nvt 158.823 0 0 158.823 158.823 nvt nvt 0 Repelweg Vught
Mooiland 1-jan-2011 10.405.611 31 Financial lease 6,31% nvt 6.912.153 0 335.998 6.576.155 4.825.832 21 Annuitair 341.783 De Hooghe Clock
Woonstichting JOOST11-mrt-2011 14.689.626 40 Financial lease 6,76% nvt 11.355.883 0 378.557 10.977.326 9.084.542 30 Lineair 378.557 Hof van Hintham

Totaal 30.841.321 0 1.366.984 29.474.337 22.847.605 1.319.560

Toelichting financial lease:
De lease voor Hof van Hintham en De Hooghe Clock betreft twee locaties van Vivent, waarbij  voor beiden geldt dat het leasecontract uit verschillende subcontracten bestaat. Deze subcontracten 
kennen verschillende looptijden en rentepercentages. Hiermee is in de verwerking in de jaarrekening rekening gehouden. Voor deze toelichting is ervoor gekozen om een gewogen gemiddeld 
rentepercentage te hanteren.
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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, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
2020 2019

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 18.478.036 19.525.895
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 47.054.057 42.349.856
Opbrengsten Wmo 3.099.648 3.186.495
Opbrengsten uit onderaanneming 29.547 0
Overige zorgprestaties 225.425 307.991

Totaal 68.886.713 65.370.237

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 514.263 559.849
Subsidie zorgbonus 2.275.318 0
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 379.766 429.378

Totaal 3.169.347 989.227

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige dienstverlening 833.959 1.217.853
Overige opbrengsten 2.224.630 1.815.461

Totaal 3.058.589 3.033.314
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16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 36.393.733 35.696.848
Sociale lasten 5.650.473 5.321.786
Pensioenpremies 2.835.519 2.887.251
Dotatie / vrijval personele voorzieningen -25.314 -534.156
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 2.172.318 0
Overige personeelskosten 1.814.780 2.154.063
Subtotaal 48.841.509 45.525.792
Personeel niet in loondienst 8.451.170 8.301.179
Kosten zorgbonus personeel niet in loondienst 103.000 0

Subtotaal 57.395.679 53.826.971
Waarvan ten laste van de voorzieningen / projecten / verplichtingen VSO personeel -257.806 -299.109

Totaal personeelskosten 57.137.873 53.527.862

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 839 841

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.580.059 2.582.109
- financiële vaste activa 5.487 5.487

Subtotaal 2.585.546 2.587.596
Boekresultaat desinvesteringen 492.675 334.792

Totaal afschrijvingen 3.078.221 2.922.388

Toelichting:
Onder de afschrijving op materiële vaste activa is ook de huur ivm financial lease opgenomen (2020: € 714.555 en 2019 € 719.823).
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18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.941.165 2.979.642
Algemene kosten 3.933.770 4.808.697
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.354.879 2.070.026
Onderhoud en energiekosten 1.337.760 1.249.028
Kosten uitbesteding onderaannemers 247.977 0
Huur en leasing 967.213 1.103.073

Totaal overige bedrijfskosten 11.782.764 12.210.466

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentebaten 37.432 45.474
Subtotaal financiële baten 37.432 45.474

Rentelasten -1.543.573 -1.592.084
Resultaat deelnemingen -167.309 -96.242
Subtotaal financiële lasten -1.710.882 -1.688.326

Totaal financiële baten en lasten -1.673.450 -1.642.852
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5.1.18 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Vivent heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 28 mei 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Vivent heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 
van 28 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Per 23 februari 2021 is Vivent Het Andere Wonen te 's-Hertogenbosch verkocht en zijn de aandelen overgedragen.
De financiële afwikkeling van deze transactie zal verwerkt worden in de jaarrekening van 2021.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De Raad van Bestuur De Raad van Toezicht

Dhr. P.G.J.M. Hermsen Dr. J.M.A. Meurs, voorzitter

Ir. G.A. Poos, vicevoorzitter

Drs. R.J. Slaghuis

Drs. I. van Veen

Prof. Mr. Dr. E.P.M. Vermeulen
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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.

In de statuten is bepaald, conform artikel 4.3, 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 
Jaarr ekeni ng 

31 december 2020 
1 januari 2020 

Stichting Vivent 

Control e 
Goedkeurend 

31001309A014 
KVK 

Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)  
Create SBR  Extensi on 

1.0 

Rotterdam  
28 mei 2021 

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

  

  

Verklaring over de jaarrekening 2020 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Vivent (‘de stichting’) een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting en de groep (de stichting samen met 
haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Vivent te  
's-Hertogenbosch gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep 
en de enkelvoudige jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020; 

• de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2020; en 

• de toelichting met 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 het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) 2020 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. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting 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). 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen 
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, en of de in dit kader vereiste 
toelichting juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere 
informatie 
  

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

• het Bestuursverslag 2020 (bestaande uit: 1. Voorwoord, 2. Vivent, de organisatie, 3. Besturing 
van de organisatie, 4. Strategie en activiteiten, 5. Maatschappelijke rol, 6. Samenwerking, 7. 
Financiën, 8. Risico’s, 9. Toekomst en de bijlagen 1, 2 en 3); 

• 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 Regeling verslaggeving WTZi en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ 400 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. 
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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 het 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. 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. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. 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 van materieel belang 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, 28 mei 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

/PwC _Partner _Signature/ 

Origineel getekend door drs. H.A.B. de Coninck RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 
van Stichting 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 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

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

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

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

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 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. 


