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1. Voorwoord

Samen het beste uit de dag halen 

Corona 

2020 heeft ons bijna het hele jaar in de greep gehouden van het corona-virus. In het voorjaar van 

2021 leefden we vervolgens in de hoop dat ‘het gewone leven’ weer een beetje terug zou komen. We 

weten nu dat dit laatste helaas niet het geval was. We waren natuurlijk erg blij dat we in het begin van 

het jaar onze kwetsbare bewoners en cliënten, en daarna ook onszelf, konden (laten) vaccineren en 

daardoor beschermen. In een fantastische samenwerking hebben we dit opgepakt: artsen, 

verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunende medewerkers hebben veel extra tijd gestoken in 

het snel en veilig vaccineren van onze bewoners. En aan het eind van het jaar, net voor de 

kerstdagen, hebben we dit nog een keer gedaan met de zogenaamde boostervaccinatie. Dit keer aan 

bewoners en een groot aantal medewerkers en vrijwilligers. Het gevoel van één Vivent was er 

helemaal. En hoewel het virus ons heeft beziggehouden en we voortdurend moesten nadenken over 

maatregelen, hebben we vooral geprobeerd het leven zo min mogelijk te beperken. En vooral ook de 

sociale contacten met familie en geliefden van bewoners overeind te houden. We kunnen zeggen dat 

dit is gelukt. Een groot verschil met de eerste en zelfs de tweede golf van besmettingen toen dit 

contact door landelijke maatregelen beperkt werd. We zijn, durf ik wel te zeggen, ongewild een beetje 

gewend geraakt aan de maatregelen rondom het coronavirus. En ook al weten we dat het virus bij ons 

zal blijven, we hopen toch allemaal heel erg dat de last nog minder mag worden. Maar hoe lang het 

gaat duren en hoe en wanneer, durven nog maar weinigen te voorspellen. Het blijft dus vooral een 

kwestie van hopen.  

Meerjarenstrategie 

Maar er is en was natuurlijk veel meer dan Corona, gelukkig maar. Zo hebben we in 2021 verder 

gewerkt aan onze visie en missie en een meerjarenstrategie uitgewerkt. We hebben opgeschreven 

wat ons de komende jaren te doen staat. Waar we samen aan moeten werken om datgene wat van 

ons verwacht wordt te kunnen blijven doen. Met veel minder medewerkers en voor veel meer cliënten 

en bewoners. Dit wordt ook wel, met een lelijk woord, ‘de zorgkloof’ genoemd. Vivent speelt hierop in 
en we weten dat we vooral oplossingen moeten zoeken in andere vormen van zorg. Een belangrijk 

voorbeeld hiervan is het Volledig Pakket Thuis, dat we de komende jaren veel meer gaan aanbieden. 

Het maakt mogelijk dat we bijna of misschien wel helemaal hetzelfde kunnen bieden als in een 

verpleeghuis, maar dan thuis bij de cliënt. We gaan veel meer samenwerken met andere 

zorgverleners, zoals huisartsen en welzijnsorganisaties in ons werkgebied om het voor onze cliënten 

mogelijjk te maken om langer thuis te blijven wonen. En natuurlijk beschikken wij ook over heel veel 

specialistische mogelijkheden in de eerste lijn. We zijn immers al heel lang dé thuiszorgorganisatie 

van Den Bosch en omgeving.  

Ken je mij? 

Een strategie maak je niet zomaar. Daarvoor heb je een visie nodig, een missie en ook kernwaarden, 

die uitdrukken wat we belangrijk vinden en waar we ons door laten leiden. In het voorjaar van 2022 

publiceren we onze meerjarenstrategie met een mooi boekje waarin we dit verwoorden in voor 

iedereen begrijpelijke en aansprekende taal. De kernwaarden die we hebben gekozen zijn eenvoudig 

en we vertrouwen erop dat we allemaal vanuit deze waarden willen werken: met aandacht, met 

elkaar en met lef. En om dit waar te kunnen maken is het belangrijk dat we elkaar kennen. Om te 

beginnen onze cliënten en bewoners, maar ook elkaar. Vanuit een diepe interesse en met alle 

aandacht die we hieraan kunnen geven.  
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En tegelijkertijd weten we dat het niet gemakkelijker wordt. Onze medewerkers voelen allemaal de 

druk die op ze rust. Er moet keihard gewerkt worden om het allemaal voor elkaar te krijgen, en soms 

ook te hard. Het is daarom belangrijk dat we ook aandacht geven aan het op tijd kunnen rusten en 

relaxen om gezond te blijven en het samen vol te kunnen houden. En dat we tijd creëren om na te 

denken over het werk en wat je doet. Om met elkaar te bespreken en te reflecteren op jezelf en met je 

team. In 2021 zijn we hier nog te weinig aan toegekomen. Maar in 2022 gaan we hier hard aan 

werken. Het is van belang dat we elkaar dan vaker ontmoeten, daar heeft corona ook niet aan 

geholpen. In het late voorjaar van 2022 organiseren we de Viventdagen voor alle medewerkers. Om 

elkaar te ontmoeten maar ook om de visie met elkaar te delen en hoe we tegen de toekomst 

aankijken. Kennisdagen, cultuurdagen en vooral ook leuke dagen, het begin van een nieuwe traditie. 

Goed werk 

Bijzondere aandacht hebben we dit jaar besteed aan het ziekteverzuim. In samenwerking met Falke 

en Verbaan, specialisten op dit onderwerp, hebben we een vernieuwde visie ontwikkeld en hebben we 

onze organisatie hierop aangepast. Er is een groot aantal scholingen geweest die ons helpen te 

werken vanuit het nieuwe model. Het doel daarvan is het bevorderen van gezond werken en 

gelijktijdig het verzuim terug te dringen. De visie van Falke en Verbaan en de visie van Vivent sluiten 

op elkaar aan. Uitgangspunt is dat we steeds onderzoeken wat een medewerker wel kan en wat 

ervoor nodig is om te kunnen werken. Dat doen we vanuit de opvatting dat ziekte een gegeven is en 

verzuim een keuze waar je het over kunt hebben met elkaar. Hierover voeren medewerker en 

leidinggevende het gesprek, met ondersteuning en advies van een verzuimconsulent en de 

bedrijfsarts. Het verzuim is in 2021 sterk teruggelopen naar 8,37%, onder het landelijk gemiddelde.   

Waardigheid en trots en onze kwaliteit 

We hebben aan het einde van dit jaar het traject ‘Waardigheid en Trots’ afgerond. Veel energie is 
gestoken in het verbeteren van onszelf door middel van dit langjarige kwaliteitsprogramma. We hopen 

dat in maart 2022 de door corona uitgestelde afsluitende bijeenkomst kan plaatsvinden. 

In december hebben we een aangekondigd werkbezoek gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd en is opnieuw gekeken naar hoe we het doen en hoe het is gesteld met onze kwaliteit. Hoewel 

er natuurlijk altijd verbeterpunten zijn, zijn we tevreden met het verslag dat is gemaakt van het bezoek. 

Op alle normen hebben we een groene score gekregen: ruim voldoende tot goed. En daar mogen we 

trots op zijn. Trots op alle medewerkers, het is de verdienste van ons allemaal en in dit voorwoord wil 

ik daarvoor dan ook mijn grote dank uitspreken. 

Positief resultaat 

En waar we ook heel blij mee zijn is dat we opnieuw een positief (financieel) resultaat hebben 

geboekt. We hebben onze begroting ruim gehaald en we staan er weer veel beter voor. Vivent heeft 

hiermee een rendement gehaald van ruim 2%.  

Pieter Hermsen 
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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, bewoner, 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 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. In 2021 hebben we Vivent 
Het Andere Wonen (een 100% deelneming) verkocht. 

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

• Cliëntenraad Vivent Mariaoord;

• Cliëntenraad Vivent De Hooghe Clock;

mailto:info@vivent.nl
http://www.vivent.nl/
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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 in 2021 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 2021 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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2021 2020 2019 2018 

Aantal cliënten in instelling op basis van ZZP 380 383 420 400 

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

Aantal extramurale cliënten per einde jaar  2548 2464 2.398 2.579 

Aantal dagen zorg met verblijf 145.095 145.116  147.638 146.324 

Aantal dagdelen dagbesteding  43.272 34.828 59.960 65.927 

Tabel 2 Aantal cliënten en kengetallen 
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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 
2021 kort besproken. 

De wijze waarop Vivent is georganiseerd in 2021 staat in onderstaand organogram. 

Figuur 2 Organogram Vivent (2021) 

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 & ICT en 
de bestuurssecretaris. 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. 
(Pieter) Hermsen 
MSc MHA 

Voorzitter Raad 
van Bestuur 

1 januari 2021 tot en met 
31 december 2021 

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 vanuit 
functie bestuurder Vivent 
(onbezoldigd) 

Lid Raad van Toezicht 
Werkgeversvereniging Zorg 
en Welzijn (WGV) in 
Deventer (vanaf 1 juni 
2021). 

Tabel 3 De samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) in 2021 

COVID-19 heeft nog veel impact gehad in de organisatie in 2021. De focus in de agenda van bestuur 
en MT in 2021 heeft daarnaast gelegen op het formuleren van en het werken vanuit een nieuwe visie. 
Daarin stellen we het (beter) kennen van elkaar en onze cliënt centraal en het willen werken vanuit 
één Vivent. Ook zijn we gaan werken vanuit een (hierop aansluitende) visie op verzuim met als doel 
meer zicht op (dreigend) verzuim. Dat doen we door vroegtijdig het gesprek over verzuim aan te gaan, 
door het beter kennen van medewerkers en door te zoeken naar voor beide partijen passende 
oplossingen.  

Besturing Vivent en Corona 
In 2021 is de samenstelling van het MT van Vivent gewijzigd, met ingang van 1 maart 2021 zijn beide 

divisiedirecteuren zorg nieuw gestart, net als de manager Finance, Control & ICT  per 1 juli 2021. 

Zoals gezegd heeft 2021 nog voor een belangrijk deel in het teken gestaan van Corona. In 2020 was 

er al een continue crisisorganisatie opgetuigd, het Corona Beleidsteam (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, 

programmamanager en de bestuurssecretaris.  

Focus 2021: voelbaar verbeteren  
De intentie van 2021 was om ‘voelbaar te verbeteren’. Veel aandacht is in 2021 uitgegaan naar het 
opstellen van de contouren van de visie en het ontwikkelen van een gezamenlijk vertrekpunt met alle 
managers: hoe kijken we naar de bijdrage die wij kunnen leveren in en aan het leven van onze 
cliënten en het werk van onze collega’s. Veel van de thema’s die het MT van Vivent heeft besproken 
en geïnitieerd hadden tot doel om het werk van onze medewerkers en het leven van onze cliënten 
aangenamer te maken.  

Goede Zorg 

• Vaststellen visie op eten en drinken;

• Introductie thuisbegeleiders in de thuiszorg;

• Voorstel doorontwikkeling Vivent Langer Thuis.
Goed Werk

• Vaststellen Thuiswerkbeleid;

• Uitvoeren IT-scan, opstellen IT-strategie en instellen ICT-regieraad;

• Aanpak Verzuim met ondersteuning van Falke en Verbaan;

• Vaststellen verzuimtarget op 7,4% (als 12 maands-gemiddelde) van mei 2021-mei 2022 (18%
lager dan voorgaand jaargemiddelde);
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• Vastellen programma aanpak projecten;

• Via het programma en projectmanagement uitvoering geven aan projecten voor vervanging VOS,
implementatie sociaal intranet als nieuw intranet, vervanging protocollenbibliotheek en hernieuwde
aanpak en inrichting informatiebeveiliging;

• Opstellen strategisch opleidings- en ontwikkelplan en doorontwikkeling leerpaden;

• Start gemaakt met capaciteitsmanagement en werving capaciteitsmanager;

• Vastellen plan van aanpak RI&E, inclusief keuze instrument en planning RI&E’s;

• Aanschaf van nieuw recruitmentsysteem Emply;

• Starten met Viventdagen vanaf 2022 als opleidings- en ontmoetingsdag voor medewerkers;

• Besluit om alle medewerkers en vrijwilligers zelf de boosterprik te geven medio december 2021.
Financieel Verantwoord

• Invoering 4-maanden P&C- cyclus (tertiaal) met ingang van 2022;

• Investeringen Vivent Mariaoord (verbouwing voormalig mortuarium tot dagbesteding Jonge
Mensen met Dementie, vervanging ketel, verbouwing receptie en voormalig rookruimte tot
vergaderkamer).

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. 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. In 2021 zijn er daarom ‘Hoe gaat 
het met Vivent’-gesprekken gehouden binnen de organisatie, waarbij de leden zowel medewerkers als 
managers gesproken hebben over de ontwikkelingen binnen Vivent.  
Het twee keer per jaar individueel meelopen met de zorg op locaties is vanwege de restricties door 
Corona in 2021 maar beperkt gebeurd.  
Wel heeft de Raad van Toezicht dit jaar, net als voorgaande jaren, tweemaal gesprekken gevoerd met 
beide medezeggenschapsorganen (CCR en OR) en tweemaal met het Management Team.  
De Raad van Toezicht heeft in 2021 vijfmaal regulier vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren: 

• Ontwikkelingen diverse thema’s
Besturing Corona Crisis, HR strategie en ontwikkeling, ontwikkeling expertises, meerjarenstrategie
Vivent, Vivent Het Andere Wonen B.V, inzet Waardigheid & Trots op locatie, resultaatontwikkeling
Vivent, kennismaking nieuwe directeuren;

• Strategie en verantwoording
Kaderbrief 2022, Jaarplan en begroting 2022, Bestuursverslag en jaarrekening 2020 en
Kwartaalrapportages 2021, ontwikkeling meerjarenstrategie.

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 2021 goedkeuring gegeven aan de volgende besluiten van de Raad 
van Bestuur:  

Strategie en verantwoording 

• Bestuur verslag en jaarrekening 2020;

• Begroting 2022;

• Kaderbrief 2022.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 de volgende besluiten genomen: 

• Vaststelling WNT-indeling 2021;

• Goedkeuring op verkoop Vivent Het Andere Wonen B.V.;

• Vastellen Treasury statuut en jaarplan.

Auditcommissie Financiën 
De Auditcommissie Financiën is vier keer bij elkaar geweest.  
Belangrijke thema’s voor deze commissie vormden de resultaatontwikkeling van Vivent, financiële 
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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 bijeengeweest.  
De Auditcommissie Kwaliteit heeft in 2021 uitvoerig stilgestaan bij de deelname aan het project 
Waardigheid & Trots op locatie, de ontwikkeling van de behandeldienst, capaciteitsmanagement en de 
HR-strategie. 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 en wijkverpleging.  

Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie is in 2021 twee keer bijeengekomen. 

Samenstelling 

Naam Bestuursfunctie Functies/nevenfuncties 

Mevrouw Dr. 
J.M.A. Meurs

Voorzitter RvT 
Voorzitter 
remuneratiecommissie 

Directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk 
Gemeente Rotterdam 
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 RvC Primacura huisartsenzorg 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 

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 Villa Pardoes (onbezoldigd) 
Auditor accreditatie zorgbestuurders NVZD 

De heer Drs. 
R.J. Slaghuis 
MHA 

Lid RvT 
Lid auditcommissie 
financiën 

Directeur/ eigenaar Slimzz – advies en interim-
management 
Lid van de Raad van Toezicht Diagnovum 
Lid van het bestuur van de Vrienden van de Robert 
Coppes Stichting 

 Tabel 4 De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) in 2021 

Rooster van aftreden 

Naam Benoemd op 
voordracht van 

Datum 
benoeming 

Aftredend 
d.d.

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 
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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 2021 
 

3.3 Medezeggenschap  

 
Cliëntraden Vivent 
In 2021 heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht, de bestuurder en 
de cliëntraden (CR) van Vivent. Met ingang van 2020 werken we met een nieuwe 
medezeggenschapsregeling. De cliëntenraad schrijft het volgende over de wijze waarop zij vanuit 
betrokkenheid, instemming en advies een rol heeft gekregen bij de totstandkoming van het beleid van 
Vivent: 
 
Corona 
De cliëntenraad heeft ook in dit jaar veel en bijzondere aandacht besteed aan de Corona-
ontwikkelingen en -maatregelen. Corona was een vast agendapunt voor de overlegvergaderingen. 

Interne organisatie, achterbanraadpleging, scholing en algemene terugblik op 2021 

De diverse CR-en hebben voor het verslagjaar 2021 voor het eerst een Jaarplan met bijbehorende 
Begroting opgesteld. Deze zijn gebundeld aangeboden aan het management van Vivent.  

Ter voorbereiding op het overleg over het strategisch meerjarenplan van Vivent is stilgestaan bij de 
ontwikkelingen van de cliëntmedezeggenschap binnen Vivent. Deze is verwoord in de visie “Zicht op 
zorg, welzijn en wonen”. Deze visie is aangeboden aan het management van Vivent. 

De cliëntenraad voelt zich verplicht te zorgen voor goede contacten en communicatie met 
bewoners/cliënten, verwanten en hun vertegenwoordigers. Wij willen zichtbaar zijn. Hiervoor is in de 
werkplannen 2021 een aantal acties geformuleerd. Deze hebben helaas, mede door de 
coronabeperkingen, onvoldoende aandacht en voortgang gekregen. Positieve uitzondering hierop was 
de gehouden schriftelijke enquête onder al onze thuiszorgcliënten. Door de verrassend ruime respons 
heeft met name de CR-thuiszorg goed zicht gekregen op wat er speelt. 

Eind van het verslagjaar heeft de CR met medewerking en ondersteuning van het LOC en de Vivent-
organisatie zijn studiedagen georganiseerd. De eerste dag stond in het teken van 
informatiemanagement en wederzijdse informatie-uitwisseling. Hierbij werd aandacht besteed aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de mogelijke invulling hiervan in relatie tot 
cliëntmedezeggenschap en Vivent. De tweede dag stond in het teken van “Transmurale zorg”: wat 
willen wij hieronder verstaan en wat kan dat in de komende jaren betekenen voor/binnen Vivent. We 
wilden ook de vraag beantwoorden of dit van invloed gaat zijn op de organisatie van de 
cliëntmedezeggenschap en zo ja, hoe wij hier (op termijn) vorm aan geven. Beide onderwerpen zijn 
voor verdere verkenning en uitwerking opgenomen in het Jaarplan 2022 van de cliëntenraad. 

Focus cliëntmedezeggenschap in 2021  
De cliëntenraad adviseerde met betrekking tot het jaarplan Vivent 2021 dat Vivent het jaar 2021 vooral 
moet gebruiken voor het consolideren van “de basis op orde”. Van belang hierbij is dat er voldoende 
gekwalificeerd personeel aanwezig en beschikbaar is en blijft (terugdringen van het ziekteverzuim en 
van de uitstroom en werven van nieuwe medewerkers). Mede vanuit het Jaarplan 2021 Vivent beveelt 
de CR aan dat Vivent aandacht en prioriteit geeft aan:                                                                                                         

 

Hygiëne, eten en drinken, verpleegoproepsysteem (VOS), welzijn, behandeldienst, MIC, vrijwilligers- 
en mantelzorgbeleid en 
kwaliteitsteams.                                                                                                                                                                      

De cliëntenraad stelt met tevredenheid vast dat binnen Vivent goede voortgang is geboekt op het 
gebied van de ontwikkeling van personeelsbeleid, -beheer en -zorg, hygiëne, de visie op eten en 
drinken en de samenstelling en het functioneren van de kwaliteitsteams.  

Daarnaast heeft het onderwerp welzijn bijzondere aandacht gekregen door een herijking van de visie 
op welzijn binnen Vivent. Er is gekozen voor een integrale benadering, waarbij behoeftegestuurde 



14 

zorg, betekenisvolle daginvulling en passende leefomgeving centraal staan. Om dit te bereiken is 
betrokkenheid en samenwerking van medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers nodig.     
Ter ondersteuning van de visie is zorggedragen voor versterking en invulling van de functies binnen 
Welzijn & Dagbesteding. Er is samenhang aangebracht in de diverse tot welzijn behorende of welzijn 
rakende processen. Dit alles heeft positief bijgedragen aan het consolideren van “de basis op orde”.  

De overige aangegeven onderwerpen zijn weliswaar gestart, maar zijn helaas nog niet tot een 
bevredigende afronding gekomen, de cliëntenraad zal dit in 2022 blijven volgen. 

In het verslagjaar behandelde onderwerpen door de centrale cliëntenraad:   
Over de volgende onderwerpen zijn wij geïnformeerd, is overleg gevoerd en hebben wij geadviseerd 
en/of instemming verleend:    

Instemming of advies 

• Jaarplan en Begroting Vivent 2021: positief advies onder voorwaarden; opvolging via tertiale
rapportages en overleg;

• Invoering Wet zorg en dwang (Wzd): positief advies over de genomen maatregelen tot nu toe;
moet zijn afronding in 2022 krijgen. Kennismaking en overleg met “cliëntvertrouwenspersonen”
heeft plaatsgevonden;

• Verpleegkundig oproepsysteem (VOS): project heeft herstart ondergaan. Overleg over rol CR
heeft geleid tot CR-vertegenwoordiging in de projectgroep. Grote vertraging door de vaststelling
dat de infrastructuur niet geschikt is als drager voor het VOS. Alternatief is uitgewerkt. Gunning
aan en projectuitvoering door systemintegrator in 2022. Betrokkenheid van CR wordt ingepast en
komt tot een afronding in 2022;

• Meerjarenstrategie Vivent: geïnformeerd en betrokken bij de opstart van de strategie. CR-visie
“Zicht op zorg, welzijn en wonen” aangereikt en toegelicht. Deelgenomen aan een
gemeenschappelijke sessie (Management, OR en CCR). Wordt jaarlijks geactualiseerd met
deelname van CR;

• Eten en drinken: positief advies. CR betrokken bij lokale uitwerking en realisatie in
2022;

• Kaderbrief, jaarplan en bijbehorende begroting 2022 Vivent: geïntegreerd positief advies onder
voorwaarden en met aanbevelingen en suggesties. Deze moeten in 2022 ingevuld worden;

• Jaarrekening Vivent 2021: positief advies met een aantal
suggesties.

Geïnformeerd over of actief betrokken bij 

• Waardigheid & Trots op locatie (WOL): betrokkenheid via kwaliteitsteams. Geïnformeerd over
tussentijdse evaluatie; eindevaluatie volgt begin 2022;

• ISO-audit;

• Behandeling en Consultatie (B&C): op hoofdlijnen geïnformeerd. Toelichting volgt begin 2022;

• Cliëntcontactcentrum: geïnformeerd;

• Klachtenbehandeling: geïnformeerd en overleg over “toegankelijkheid/laagdrempeligheid”
opgestart. Krijgt vervolg in 2022;

• Implementatie Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz): Basis is“Overeenkomst
cliëntmedezeggenschap Vivent”. Wordt gefaseerd ingevoerd; voorzetting in 2022;

• Personeelsmanagement: geïnformeerd over HRM-beleid, het nieuwe functiehuis van Vivent en de
mogelijke ontwikkelingen daarin, strategische personeelsplanning, strategisch opleidingsplan,
visie op verzuim, capaciteitsplanning. Krijgt in 2022 regelmatig vervolg;

• Privacy en informatiebeveiliging: geïnformeerd. Krijgt vervolg in 2022 waarbij de nadruk ligt op het
beantwoorden van de vraag “wat betekent dit voor onze bewoners/cliënten?”;

• Valincidenten: vanuit de CR aandacht voor gevraagd. Is onderdeel van MIC-rapportages en wordt
op lokaal en centraal niveau besproken;

• PREM extramurale zorg: met waardering voor de resultaten kennis van
genomen;

• ICT-visieontwikkeling: geïnformeerd. Krijgt in 2022 een
vervolg;

• Regiovisie Noordoost Brabant: geïnformeerd. Krijgt in 2022 een vervolg en wordt meegenomen in
zogenaamde “Tesla-sessies”;
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• Vrijwilligersbeleid: geïnformeerd. Is toegezegd om hier in 2022 verder aandacht aan te geven en
in overleg te brengen;

• Zorgkantoor, Zorgverzekeraar, Zorginstituut: wij zijn door deze instanties geïnformeerd en
geraadpleegd. Er is in aanwezigheid van het management overleg gevoerd met deze instanties.

Ondernemingsraad 

Een groot deel van de agenda van de OR in 2021 heeft in het teken gestaan van verzuim. Gedurende 
het jaar zijn diverse stukken over verzuim de revue gepasseerd, waaronder het 
samenwerkingsvoorstel nieuwe arbodienstverlener, verzuimproces/ infographics en de verzuimregels. 
Verzuim is en blijft een belangrijk thema voor Vivent. De OR vraagt in dit kader ook nadrukkelijk 
aandacht voor vitaliteit: hoe houden we onze collega’s duurzaam inzetbaar? 

Uiteraard zijn ook dit jaar de ontwikkelingen rondom Corona een punt van overleg tussen de 
bestuurder en OR geweest. Vanwege de ontwikkelingen rondom Corona is ook het thuiswerkbeleid 
een thema geweest.   

Ook het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een onderwerp van gesprek geweest. Het 
onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. De OR wordt betrokken bij de resultaten en levert een 
bijdrage aan de evaluatie in 2022.  

Ter advies: 

• Verpleegkundig oproepsysteem;

• Informatiebeveiliging en privacy beleid

Ter instemming 

• Toepassing opleidingsbudget (openstaand uit 2020, in 2021 afgerond);

• Thuiswerkbeleid;

• Analyse, stand van zaken en voorstel aanpak Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

• Samenwerkingsvoorstel met Immediator en Roland Gielen, bedrijfsarts;

• Klokkenluidersregeling (nog openstaand);

• Klachtenregeling voor medewerkers (nog openstaand);

• Verzuimproces en infographics;

• Verzuimregels.

Overeenstemming over: 

• Overgang naar een maatwerkregeling (i.p.v. de vangnetregeling) over preventie, arbo- en
verzuimbeleid;

• Rol en vacaturestelling Arbocoördinator (openstaand uit 2020, in 2021 afgerond).

Ter informatie: 

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

• Elke twee weken structureel bijpraten op ontwikkelingen Corona;

• Ontwikkelgesprekken;

• Visie op verzuim;

• Medewerkerstevredenheidsonderzoek;

• Notitie herplaatsing;

• Meerjarenstrategie;

• Capaciteitsmanagement.

VVAR 

In 2021 heeft de VVAR de nieuwe bestuurder en de nieuwe MT-leden leren kennen. 
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De VVAR heeft input gegeven over het voorgestelde coronabeleid vanuit de dagelijkse praktijk, denk 
hierbij aan input met betrekking tot PBM’s, testen, bezoekregeling. Ook heeft de VVAR advies 
gegeven over de uitwerking van de procedure met betrekking tot code Paars.  

In januari 2021 heeft de VVAR een grote rol gehad in de vaccinatiecampagne van de bewoners. De 
campagne is naar ieders tevredenheid verlopen.  

De VVAR heeft geadviseerd over implementatie kwaliteitskader wijkverpleging. Het kwaliteitskader 
stelt dat de randvoorwaarden voor kwalitatief goede en veilige zorg op organisatorisch niveau geborgd 
moeten worden.  

Ook heeft de VVAR in 2021 opnieuw aandacht gevraagd en aandacht gehouden voor 
medicatieveiligheid en Wet zorg en dwang. 
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4. Strategie en activiteiten

4.1 Strategie 
In 2021 bestond het MT van Vivent weer volledig uit vaste collega’s en is er afscheid genomen van de 
laatste interimmanager. In deze fase paste het weer om stil te staan met MT, managers en 
behandelaren bij de toekomst van Vivent, haar waarden en dat wat nodig is om als Vivent te blijven 
doorontwikkelen. Het leidende thema in deze gesprekken was “Ken je mij?” en de gedragen wens om 
vanuit het beter kennen van onze cliënten en medewerkers, ons werk te kunnen blijven doen.  

We vinden daarin het volgende belangrijk: 

• Eén Vivent te zijn: de toekomst van onze zorg ligt vooral tussen thuis en verpleeghuis in, alleen

door (intern) samen te werken kunnen we antwoord geven op de toekomstige transmurale vraag;

• Het nog beter willen kennen van onze cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en

belangrijkste stakeholders en weten wat onze plek en plaats ten opzichte van deze ‘stakeholders’
is;

• Zorgen dat er ruimte is in de teams om met reflectie en rust stil te staan bij wat we doen, met als

doel de kwaliteit te verbeteren en de medewerkerstevredenheid te verhogen.

Vivent heeft van oudsher een belangrijke positie in de regio in de zorgnetwerken. Deze willen we 
graag continueren, ook daarbij is het van belang steeds te blijven bepalen wat we in samenwerking 
willen doen en wat we zelfstandig willen blijven doen. Ook intern bestaat steeds meer het besef dat we 
alleen door intensievere samenwerking over de divisies heen verder komen.  

4.2  Corona: impact en regionale samenwerking,  
Het jaar 2021 is nog steeds sterk bepaald door 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. Het grootste was de impact op het verzuim door dan wel quarantaine, dan wel Covid-
19 zelf. Zowel de vaccinaties voor bewoners aan het begin van het jaar, als de boostervaccinatie voor 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers in december hebben we als Vivent zelf uitgevoerd. De regionale 
samenwerking en interne ‘crisisorganisatie’ die in 2020 is opgezet, is in 2021 dan ook gecontinueerd. 
Begin 2021 heeft Vivent 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 vanaf eind 2020 tot medio 2021 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 & Trots zijn op locaties grote stappen gezet in de 
verbeteraanpak. Eind 2021 heeft de IGJ een eindbezoek aan twee locaties van Vivent gebracht en 
geconstateerd dat zij aan alle normen grotendeels voldeed. Eind 2021 is ook de ondersteuning vanuit 
het programma Waardigheid & Trots op locaties afgerond. De multidisciplinaire kwaliteitsteams die 
met de komst van Waardigheid & Trots geïnitieerd zijn, zijn inmiddels onderdeel van onze sturing op 
kwaliteit en zijn verbreed naar de thuiszorgteams.  

In 2021 hebben we met elkaar nadrukkelijk de wens besproken één Vivent te willen zijn. Dit betekent 
dat de samenwerking tussen de beide divisies en met de ondersteunende diensten met de komst van 
de nieuwe directeuren is geïntensiveerd en versterkt.   

Ontwikkelingen thuiszorg  
Enkele jaren geleden (in 2019) is het project Toekomstbestendige Thuiszorg voor de thuiszorgteams 
van start gegaan. Dit heeft blijvende aandacht gekregen, ook in 2021. We zien dat in de afgelopen 
jaren in de wijkverpleging de route-effectiviteit is toegenomen en de teams robuuster zijn geworden. 
Daarnaast zijn we in alle wijkteam-clusters gestart met de kwaliteitsgesprekken. De nulmeting op het 
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kwaliteitskader wijkverpleging heeft eind 2021 plaatsgevonden en geeft richting aan de focuspunten in 
de teams. In 2021 is het besluit genomen om per 1 januari 2022 geen nieuwe cliënten in de gemeente 

Haaren meer aan te nemen. Dit komt mede door de gemeentelijke herindeling waarbij Haaren geen 
onderdeel meer uitmaakt van ons primaire verzorgingsgebied. Ook zagen we al een terugloop van 
aanmeldingen van cliënten vanuit dit gebied.  

Met name in het laatste deel van 2021 is de impact van corona op de thuiszorgteams en de 
intramurale locaties erg groot geweest. Dit heeft zijn weerslag gehad op het ziekteverzuim door de 
toename van het aantal coronabesmettingen en quarantaines.  

Behandeldienst  
In 2021 hebben we hard gewerkt om weer te komen tot een volledig interne behandeldienst. De 
afgelopen jaren is er steeds een samenwerking geweest met ZBVO om voldoende beschikbaarheid 
van artsen te hebben. Met de komst van een 1e specialist ouderengeneeskunde in oktober 2021 is de 
artsenbezetting intern weer op sterkte. Daarnaast heeft Vivent haar opleidingserkenning weer terug. 
Ook in samenwerking binnen de behandeldienst tussen artsen en psychologen zijn goede stappen 
gezet. De beide vakgroepen zullen meer in gezamenlijkheid gaan optrekken, samen met de 
zorgteams en alle betrokken paramedici, ten behoeve van onze bewoners. Leidend is hierin natuurlijk 
onze visie waarbij het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten het 
uitgangspunt is en het ultieme doel. 

4.4 Tevredenheid cliënten 
Vivent toetst de tevredenheid van al 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. De beoordeling van cliënten intramuraal op Zorgkaart Nederland vertoont een 
stijgende lijn.  

Op dit moment is de waardering van de intramurale divisie 8,7 (2021). In 2018 was deze 8,1. In 2019 
8,23 en in 2020 8,4.  
Daarnaast voeren we per zorgtype ook nog aparte cliënttevredenheidsonderzoeken uit.  

Tevredenheid cliënten woonzorglocaties 
Op basis van de NPS en Zorgkaart Nederland beveelt 84 % van de respondenten de 
woonzorglocaties van Vivent aan. Ditzelfde beeld van een stijgende waardering is op alle locaties 
terug te zien.  

Locatie 2018 2019 2020 2021 

Hof van Hintham 8,5 7,9 8,1 8,6 
Mariaoord 7,6 8,0 8,5 9,0 
Berlerode 8,5 9,5 9,2 9,1 
De Hooghe Clock 8,3 8,0 7,8 8,7 
Donkenhof 9,0 8,4 9,0 9,4 

Tabel 6 : tevredenheid cliënten woonzorglocaties periode 2018-2021 
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Tevredenheid cliënten thuiszorg  
Voor de cliënttevredenheid in de thuiszorg maken we gebruik van het instrument PREM.  
Net als in 2020 hebben we ook dit jaar 700 cliënten bevraagd op hun tevredenheid over Vivent. 
De resultaten zijn onderstaand weergegeven: 

Net 
Figuur 3 PREM Vivent Thuiszorg 2021 
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Tevredenheidsmeting dagbesteding 
Voor de dagbesteding hebben we een eigen tevredenheidsmeting ontwikkeld. Ook daar is de 
tevredenheid hoog. 92,2% van de meer dan 100 respondenten raadt de dagbesteding van Vivent aan. 

Figuur 4 Tevredenheid dagbesteding 2021 

Klachten en ontevredenheid in 2021  
In de periode januari-december 2021 zijn in totaal 22 meldingen ontvangen bij de centrale 
klachtopvang van Vivent (in 2020: 29, in 2019: 36) 
Daarvan zijn 15 klachten binnengekomen via klacht@vivent.nl en 5 klachten via de frontoffice. 

Van de 22 klachten hebben 19 klachten betrekking op Vivent en 3 klachten op anderen 

• 1 klacht is door middel van een prisma onderzoek behandeld.

• 1 klacht is op sociale media (facebook) geuit; deze is door afdeling communicatie opgepakt en
uiteindelijk door de klachtenfunctionaris met de klager besproken.

• 1 klacht (21-21) heeft geleid tot een zichtbaar verbeterproces.

• In 2021 zijn er geen klachten ingediend door cliënten op verzoek van medewerkers , waar dat
in 2020 2 maal wel het geval was.

Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag zijn 2 klachten nog niet afgerond en de behandeling 
loopt door in 2022, de andere klachten zijn in 2021 naar tevredenheid afgerond.   

Naast de behandeling van klachten is er een beroep gedaan op de klachtenfunctionaris voor het 
opzoeken van informatie voor de behandeling van klachten, informatie voor aanpassing van het  

mailto:klacht@vivent.nl
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Klachtenreglement en het laagdrempeliger maken van informatie voor cliënten. Klachten werden in 
2021, in vergelijking met 2020, sneller door managers opgepakt.  

De Klachtenfunctionaris is in 4 situaties rechtstreeks benaderd door medewerkers;1 maal voor advies 
over het indienen van een klacht, 1 maal over een vraag voor hulp van het schrijven van een 
klachtbrief, 1 maal over een ongewenste situatie, 1 maal over een in 2020 behandelde klacht.  

Er zijn geen klachten doorgestuurd voor behandeling door de regionale klachtencommissie. 

Er zijn geen vragen bij de klachtenfunctionaris binnen gekomen voor informatie over een externe 
formele procedure voor behandeling van een klacht.  

De meeste klachten gingen over: 
- Het tijdstip van zorgverlening
- Zorgverlening volgens zorgplan
- Communicatie
- Continuïteit/behoud van medewerkers
- Gebrekkige informatie

Verbeterpunten  
Een klacht levert waardevolle informatie voor Vivent. Verschillende klachten geven aanleiding voor het 
formuleren van verbeterpunten; voorbeelden zijn:  

• De rol van de contactpersoon/vertrouwenspersoon van een cliënt, de notering in het zorgdossier
en de kennis hierover bij de verzorgende en het management. Met name bij de wilsonbekwame
cliënt is dit nog meer van belang.

• Steeds vaker zijn mensen alleenstaand in de samenleving en hebben bijvoorbeeld een vriend of
kennis als contactpersoon. In hoeverre mag deze contactpersoon beslissen of maatregelen
nemen bij bijvoorbeeld medische behandelingen;

• Manier van communicatie door medewerkers met cliënten of verwanten bij onvrede;

• Omgaan en werkproces met klacht geuit op sociale media;

• Aandacht voor klachtenreglement medewerkers.

PREZO-certificering Jonge Mensen met Dementie  
Vivent heeft in april 2020 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. Ook in 2021 heeft Vivent de hertoets zeer goed 
doorstaan.  

Externe toetsing: ISO-certificering  
Begin 2021 heeft het bezoek voor de hercertificering van ISO plaatsgevonden door DNV als externe 
auditor. In de ISO-audit is aandacht voor de interne procesbeheersing, het continu 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 en heeft de certificering weer voor 3 jaar 
verlengd.  

4.3 Goed werk 
In 2021 is aandacht besteed aan een aantal grote thema’s. Zo is er een nieuwe visie op verzuim tot 
stand gekomen, zijn de contouren voor een Strategisch Ontwikkel en Opleidingsplan (SOOP) 
neergezet, ligt er een plan van aanpak voor de RIE’s en heeft er een 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.  

Verzuim 
In 2021 is een nieuwe visie op Verzuim geïntroduceerd met als kern boodschap ‘ziekte overkomt je, 
over verzuim overleg je’. Vanuit de nieuwe visie stimuleren we het gesprek over inzetbaarheid en 
vitaliteit al voor er sprake dreigt te zijn van verzuim.  

https://perspekt.nu/keurmerken/prezo-dementie-op-jonge-leeftijd
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En komt een medewerker dan wel in verzuim, dan kijken we vooral naar welke mogelijkheden deze 
nog wel heeft. Hoe kan het werk aangepast worden zodat er toch (deels) kan worden gewerkt. Wij zijn 
ervan overtuigd dat werk positief bijdraagt aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid. 

De beweging levert al resultaat op. Voor het eerst in jaren was ons verzuimcijfer een aantal maanden 
lager dan het branchegemiddelde. Iets waarop we heel trots zijn. 
Helaas heeft het staartje van 2021 nog wel de grote impact van Corona meegekregen en steeg het 
verzuim in de laatste 1,5 maand aanzienlijk. 

In 2021 zien we een significante daling van het verzuim (8,37% tegenover 9,87% in 2020).  
De daling komt vooral door de afname van kortdurend verzuim. De gemiddelde verzuimduur is licht 
gestegen ten opzichte van 2020. 

Vivent Branche

Verzuim%   8,37% 8,46% 

Meldingsfrequentie 0,83 1,04 

Verzuimduur 44,0 32,8 

Nul verzuim 42,6% 37,9% 

Tabel 10: vergelijking verzuim Vivent met ontwikkelingen branche VVT (2021) 

Medewerkerstevredenheid 
In december is er een onderzoek onder onze medewerkers uitgezet. Op deze manier willen we als 
Vivent zicht krijgen op hoe onze medewerkers Vivent ervaren. Er zijn op verschillende thema’s vragen 
gesteld. Bijvoorbeeld over Vivent in het algemeen en over hoe het contact met de manager wordt 
ervaren. Maar ook over arbeidsomstandigheden en roosters. De response was ongeveer 40%.  
In 2022 zijn de uitkomsten bekend en worden deze gedeeld in de teams.  

Coronabanen 
Een speciale vermelding waard zijn de medewerkers die in een zogenaamde Coronabaan zijn gestart. 
Begin 2021 hebben we ongeveer 35 mensen aangenomen vanuit die specifieke subsidieregeling. Van 
deze groep medewerkers heeft een aantal de nationale zorgklas gevolgd en zijn er vijf doorgestroomd 
naar het lefgozer traject. Daarnaast hebben wij een aantal van hen in dienst genomen als gastvrouw. 

Thuisondersteuners 
Eind 2021 zijn we gestart met de werving van en interne opleiding voor thuisondersteuners.  
Deze medewerkers werken zelfstandig bij één of meerdere cliënten in de thuissituatie. De 
werkzaamheden verschillen per cliënt. Denk aan huishoudelijke werkzaamheden, lichte ADL-zorg (in 
en uit bed komen, douchen, aan- en uitkleden, lopen, steunkousen aan- en uitdoen of toiletgang), een 
spelletje spelen, een wandeling maken, (samen) boodschappen doen, (samen) bereiden van de 
maaltijd of een combinatie deze werkzaamheden. Dankzij dit extra steuntje in de thuissituatie kan de 
cliënt langer thuis blijven wonen. Eind 2021 zijn de eerste medewerkers gestart in deze nieuwe 
functie.  

Instroom en uitstroom  
Het aantal medewerkers in dienst per 31-12-2021 is 1224.  
Ten opzichte van 2020 zijn er per saldo 27 medewerkers meer in dienst. Dat betekent dat het ons nog 
lukt om nieuwe medewerkers aan ons te binden. Speerpunt voor 2022 is het behoud van 
medewerkers.   

Opleidingen leerlingen 
Opleiden van leerlingen blijft belangrijk om te zorgen voor voldoende instroom van nieuwe 
medewerkers. Hierin heeft Vivent het afgelopen jaar extra geïnvesteerd. Het aantal leerlingen is ten 
opzichte van 2020 met 73 toegenomen. In 2021 is het aantal lefgozers (zij-instroomtraject) 
verdubbeld. Dit traject is in 2020 opgestart. 
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Leerlingen 

 Opleiding 

Aantal 
leerlingen in 
opleiding 

Waarvan 
gestart vóór 
2021 

Gestart in 
2021 

Voortijdig 
gestopt in 
2021 

Diploma 
behaald in 
2021 

Helpende Plus 16 12 4 - 10 

Verzorgende IG 38 25 13 12 10 

Lefgozers (VZ-IG) 70 37 33 6 25 

Verpleegkundigen mbo 37 26 11 5 7 

Verpleegkundigen hbo 26 19 7 4 6 

Totaal 187 119 68 27 58 

Tabel 11: aantal leerlingen in 2021 

Bovenstaande tabel heeft alleen betrekking op de beroepsopleidingen. In 2021 zijn ook 9 
medewerkers opgeleid voor een erkend MBO-certificaat: Individuele zorg verlenen (niveau 3). Zij zijn 
opgeleid via de Nationale Zorgklas (NZK). De NZK is een gesubsidieerd landelijk initiatief om extra 
mensen voor de zorg op te leiden. Zie onderstaande tabel. 

MBO certificaat: Individuele zorg verlenen 

Aantal 
leerlingen 
gestart in 2021 

Voortijdig 
gestopt 

Certificaat 
behaald 

Nog in 
opleiding 

Individuele Zorgverlening (3) 15 4 9 1 

Tabel 12 : aantal leerlingen opgeleid via de NZK in 2021 

Van de 9 leerlingen die hun certificaat hebben behaald, zijn 5 leerlingen doorgestroomd naar een 
vervolgopleiding. De overige 6 leerlingen zijn nog in dienst bij Vivent als huiskamermedewerker of als 
Helpende.  

Stagiairs 

Totaal Waarvan 
gestart in 
2020 

Gestart in 
2021 

Duur stage 

Praktijkschool 1 1 6 maanden 

Zorgassistent / Entree opleiding 6 1 5 7 maanden 

Helpende 33 19 14 Varieert van 2 tot 9 maanden 

Verzorgende IG 59 30 29 Varieert van 10 weken tot 10 
maanden 

Verpleegkundige mbo 106 58 48 
Varieert van 10 weken tot 10 
maanden 

Verpleegkundige hbo 166 66 100 Varieert van 4 weken tot 10 
maanden 

Maatschappelijk Zorg mbo 4 4 

Varieert van 6 tot 9 maanden 

Social Work hbo 1 1 4 maanden 

Bedrijfskunde 1 1 9 maanden 

Communicatie 1 1 5 maanden 

HRM 1 1 6 maanden 

Horeca 2 2 5 maanden 
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Sport en Bewegen 1 1     

Beeldende therapie 1 1   7 maanden 

Totaal 383 187 196   

Tabel 13 : stagiairs schooljaar 2021- 2022 
 

Het aantal stagiairs is in vergelijking met vorig jaar veel hoger. De oriënterende stages zijn dit jaar ook 

meegenomen. Voorheen werden die geregistreerd via vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn de hbo-v 

stagiairs behoorlijk toegenomen. De opleiding is de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft dus een 

behoorlijk aanbod. 

De opleiding Verpleegkunde HBO is inclusief de oriënterende stages van 4 weken. 

 
4.4 Projecten en innovatie bij Vivent 
 

VOS  

In 2021 was het voornemen om het VOS (verpleegkundige oproepsysteem) op een aantal locaties te 

gaan implementeren. Begin 2021 zijn er voorkeursleveranciers geselecteerd. Bij de locatieschouw 

bleek echter dat een erg groot deel van de bekabeling van de WiFi van dien aard was dat deze moest 

worden vervangen, wat tot forse extra investeringen zou leiden. Daarom is de mogelijkheid onderzocht 

om via het mobiele telefonie netwerk (LTE) het VOS te implementeren. Eind 2021 bleek dat deze 

mogelijkheid reëel was, begin 2022 gaan we over tot implementatie van het VOS.  

Informatiebeveiliging  

Medio 2021 is een nulmeting gedaan op de compliance van Vivent op de NEN7510 en de AVG. Op 

basis van deze resultaten is voor 2021 een plan van aanpak gemaakt en is het privacy- en 

informatiebeleid opnieuw opgesteld. Begin 2022 zal dit, na advies OR en CCR, opnieuw worden 

vastgesteld. Medio 2021 is een aantal rollen door Vivent opnieuw beschreven en ingevuld. Hierbij gaat 

het om de functionaris gegevensbescherming (FG), de privacy officer (PO), de chief information 

security officer (CISO) en security officer (SO). De rollen van FG en CISO zijn extern belegd en de rol 

van PO en SO beleggen we intern.  

Implementatie sociaal intranet en (nieuwe) bibliotheek 

De interne informatievoorziening van protocollen en het intranet wordt door medewerkers als 

onvoldoende ervaren. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een 

sociaal intranet en de vervanging van de protocollen bibliotheek. Op 8 maart hopen we een 

belangrijke stap te zetten in een betere informatievoorziening en kennisdeling, zowel via de pc als via 

de telefoon/tablet. 

 
MARA project  

Vivent is gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek waarbij wij in de zorgpraktijk een nieuwe 

innovatie gaan uittesten. Het is een Europees initiatief waarvoor wij Europese subsidie ontvangen. 

Samen met 4 samenwerkingspartners (Mentech (NL), Digitaal life (AT), Joanneum research (AT) en 

Soziale Dienste Sued-West Steiermark) zal een nieuwe innovatie worden getest op de dagbesteding. 

Het gaat hierbij om een app (vanuit Digitaal life) die met behulp van gezichtsuitdrukking herkenning 

(Mentech) de moeilijkheidsgraad van de vragen in de app aanpast, zodat mensen met beginnende 

dementie genoeg worden uitgedaagd en niet gefrustreerd raken bij het gebruik van de app. De app 

levert een vorm van hersentraining waardoor de achteruitgang van mensen met (beginnende) 

dementie zal vertragen en deelnemers van de dagbesteding een leuke en waardevolle activiteit kan 

worden geboden. In 2021 zijn we gestart met het organiseren van de samenwerking en de 

voorbereidingen van het onderzoek. Het grote onderzoek gaat vanaf september 2022 lopen (3-6 

maanden). Na afloop 2023 kan worden besloten of we deze oplossing willen blijven inzetten.  

Elektronische toedien registratie in de thuiszorg – App Medimo  

In 2020 zijn we regionaal gestart met het implementeren van de App Medimo. Medimo wordt 
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momenteel gebruikt door alle reguliere thuiszorgteams. In de App vinden de medewerkers een actuele 

lijst van medicatie die de cliënt toegediend moet krijgen. Via de App kunnen de medewerkers 

aftekenen welke medicatie gegeven is. Ook kunnen collega’s op afstand de dubbele controle doen 
indien nodig. In 2021 zijn veel kinderziektes opgelost, er is gezorgd dat de externe 

thuiszorgmedewerkers ook goed met de App kunnen werken en dat hier goede instructie voor 

beschikbaar is. Op termijn zal er nog een doorontwikkeling plaatsvinden waardoor ook de 

trombosedienst gaat werken met Medimo. Momenteel wordt onderzocht of en hoe ook het VTT Team 

gebruik kan gaan maken van de App.  

4.5 Financieel verantwoord 

2021 heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de sturing in de organisatie en daarmee het 
behoud en verbeteren van het positief resultaat in de organisatie. 

Financiële rust  
In 2021 lag het strategisch zwaartepunt bij het creëren van financiële rust door de basis verder op 
orde te krijgen. Het accent heeft hierbij gelegen op het terugdringen van het verzuim en het 
terugdringen van de inzet van ZZP’ers en personeel niet in loondienst. Beide is gelukt, waardoor het 
resultaat verder verbeterd is.  

De ontwikkeling van het ziekteverzuim staat in paragraaf 4.3. De kosten van personeel niet in 
loondienst zijn met 2,7 miljoen gedaald naar 5,7 miljoen euro. Gelijktijdig is het personeelsbestand 
gegroeid van 839 fte (2020) naar 890 fte (2021).  

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 
belangrijke maatregel. De effecten van het verder verbeteren van de route-effectiviteit zijn zichtbaar 
geworden in 2020 en 2021. Ondanks een toename van het ziekteverzuim door corona is er sprake 
van een stabiele productiviteit. 

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. Om dit te blijven volgen, 
is er in 2021 een regieraad ingericht die de keuzes maakt op de IT-investeringen en de impact voor de 
organisatie. De in 2021 opgestelde ICT-visie en strategie is daar leidend in.  

Interne beheersing 
De interne beheersing van de belangrijkste risico’s binnen Vivent blijft een continu punt van aandacht. 
In 2021 hebben we dit als volgt vormgegeven:  

• De bestuurder en het MT maken gezamenlijk, naast de concernrapportage, ook een

‘mededelingennotitie’ waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie worden toegelicht.
Deze wordt integraal verspreid naar MT, managers zorg en behandeling, belangrijkste interne

adviseurs, OR, VVAR, CCR en Raad van Toezicht. Ook gebruikt de afdeling communicatie deze

als bron voor de nieuwsbrieven;

• In 2021 hebben we portfoliomanagement binnen Vivent geïmplementeerd, 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 geven we de interne audits nog meer vorm op cliëntniveau. We kijken naar de

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

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 Wlz;
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• In 2021 is er een regieraad ICT gestart, waarmee er regie wordt gehouden op alle IT-

investeringen;

• In 2021 zijn de overlegstructuren op informatiebeveiliging opnieuw ingericht. Het privacy- en

informatieteam (PIT) is opgestart en er is een externe functionaris gegevensbescherming (FG)

verbonden aan Vivent;

• De AO/IC is vastgelegd in een AO/IC plan en er wordt per kwartaal over gerapporteerd aan de
Raad van Bestuur en per half jaar aan de 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 doen we door samen te 
werken met en zo nodig door te verwijzen naar andere organisaties in de regio. Daarnaast delen we 
onze expertise. 

Dit doet Vivent met als doel: 

• Cliënten te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 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, doen we dit met Vivent 
Langer Thuis, onze ledenservice. Deze service helpt de leden met preventie, ondersteuningsvragen, 
techniek thuis, een persoonlijk adviesplan of diensten zoals een klusjesman. In 2021 zijn we gestart 
met het nadenken over een nieuwe visie en positionering van Vivent Langer Thuis. Dit zal medio 2022 
worden ingezet.  

Vrijwilligersacademie  
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 onze 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 (een organisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking) 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;

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

• Vanaf 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 later stadium wordt ook Vivent Berlerode hierin meegenomen. In Vivent Donkenhof
is al overal ledverlichting toegepast;

• De cv-installatie in het klooster (onderdeel van Vivent Mariaoord) is vervangen in 2021;

• Het voormalige mortuarium in Vivent Mariaoord is omgebouwd tot dagbestedingsruimte voor met

name ‘jonge mensen met dementie’ waardoor we beter gebruik maken van ons vastgoed.
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6. Samenwerking  
 

In 2021 heeft Vivent de samenwerking in de regio weer verder vormgegeven, onder meer door 

onderstaande initiatieven in de regio. Vivent gaat samenwerkingsrelaties aan vanuit het belang van de 

cliënt. We nemen een regierol in de regio vanuit een expertrol op NAH en NAH+, palliatieve zorg, 

wondzorg en dementie op jonge leeftijd en blijven een netwerkpartner van betekenis op alle andere 

zorggebieden. Vivent neemt vanuit haar geschiedenis als ‘systeemspeler’ een leidende rol in de regio 
en speelt een aanjagende rol in de transitie van de wijkverpleging.  

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 (Corona 

gerelateerd) 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. 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. Het RAC is in 2021 

geëvalueerd en voor de aansturing van het RAC en voor eenduidige en afgestemde procesgang voor 

het RAC is door partijen gezamenlijk een projectleider aangesteld.  

De coördinatie (stuurgroep en bestuur) wordt ook herzien. Een goed functionerend centrum is in 

ieders belang, patiënten en cliënten voorop.   

Regiefunctie Wondzorg 

Met ingang van 2021 heeft Vivent voor de hele regio van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de regiefunctie 

op de wondzorg opgepakt. Deze rol is eind 2020 door verzekeraars bij Vivent ingekocht, en wordt naar 

veel tevredenheid zo ingezet in de regio.   
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7. Financiën

Het geconsolideerde resultaat 2021 komt op basis van deze cijfers uit op € 1.871.133 positief. Met dit 
resultaat worden alle financiële ratio’s, zoals gesteld in het contract met de Rabobank, voor 2021 
gehaald. Vivent had over 2020 een positief geconsolideerd resultaat gerealiseerd van € 1.422.050. De 
verbeteracties die in 2020 zijn ingezet, hebben in 2021 geleid tot dit resultaat. Kostenbewustzijn en 
gestegen productiviteit hebben ervoor gezorgd dat de gerealiseerde productie niet heeft geleid tot een 
vergelijkbare toename van personeelskosten en overige bedrijfskosten. 

Toch is het resultaat in 2021 negatief beïnvloed door de Covid-19 pandemie. De impact op de 
bedrijfsvoering is wel minder groot dan in 2020. In 2021 was er meer bekend waardoor er beter 
geanticipeerd kon worden op de gevolgen. Daarnaast blijft voor Vivent, ondanks een groei in Fte, de 
personeelskrapte op de arbeidsmarkt een aandachtspunt. Ten opzichte van 2020 zijn de inhuurkosten 
wel gedaald, maar nog steeds relatief hoog. Verder uit zich dit in het aantal vacatures. In de 
jaarrekening 2021 staat een uitgebreide toelichting op de financiën.  

Kengetallen  
Eind 2021 bedraagt de solvabiliteit (eigen vermogen/totale vermogen) van Vivent 23,6%. Hierdoor 
wordt de norm, zoals gesteld door de financiers, ruim gehaald (norm is 20%). Vivent heeft zichzelf tot 
doel gesteld om in de komende jaren de solvabiliteit verder te laten stijgen en dit is 2021 zeker gelukt. 
De versterking van het eigen vermogen en daarmee van de solvabiliteit blijft de komende jaren voor 
Vivent een belangrijke opgave.   

Door het goede resultaat is de Debt Service Coverage Ratio 3,1 (norm is 1,5). Hierdoor worden beide 
normen, zoals gesteld door de financiers, gehaald.    

In 2021 heeft Vivent het financieel meerjarenperspectief herijkt. Uitgaande van een jaarlijks rendement 
van ongeveer 1 – 1,5 % kan Vivent in de periode 2022 - 2026 groeien naar een gezonde solvabiliteit. 
Het geschetste scenario in het financieel meerjarenperspectief is realistisch, maar vraagt wel in de 
komende jaren een strakke sturing op de resultaatsontwikkelingen. Ondanks de verbeteringen in 2021 
zorgt de blijvende krapte op de arbeidsmarkt en het hogere ziekteverzuim, deels als gevolg van Covid-
19, voor een negatieve impact op de resultaten. 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 ook in 2021 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-19, 
schoonmaakkosten en persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Voor de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de financiers de in 2020 ontwikkelde 
compensatieregelingen grotendeels gecontinueerd. Hierdoor zijn de financiële gevolgen in 2021 
beperkt gebleven. Dit betekent dat er per saldo geen sprake is van significante invloed op het 
vermogen ultimo boekjaar, 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.  
 
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 enkele 
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. En ook dat er veel aandacht is voor het behoud van 
medewerkers. 

 
Het leegstandsrisico van vastgoed  
Op dit moment kan Vivent leegstand nog voorkomen, een heroriëntatie is echter noodzakelijk. Eén 
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 2022 is de wens om met name de herontwikkeling van Vivent Mariaoord 
en de huisvesting van Vivent De Hooghe Clock anders vorm te gaan geven. Hiervoor zijn in 2021 
gesprekken met samenwerkingspartners gevoerd.  

Financiële middelen 
In 2021 heeft Vivent een positief operationeel resultaat. Hierdoor worden de afspraken met de 
huisfinancier gehaald. In 2021 is het verlagen van het ziekteverzuim als één van de belangrijke acties 
ingezet om de kosten te verlagen en financiële ruimte te creëren. 
 
Coronavirus (Covid-19)  
Zoals toegelicht in de voorgaande paragrafen is ook in 2021 de impact van Covid-19 groot voor de 
organisatie.  
Vanuit financieel perspectief is deze impact in 2021 beperkt gebleven door de verschillende 
compensatieregelingen, welke vanuit 2020 grotendeels verlengd zijn.  
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9. Toekomst 
 
Voor het jaar 2022 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. In 2022 stellen we ook onze gezamenlijke visie vast, van waaruit we richting willen geven aan de 
doorontwikkeling van Vivent.   
 

Meerjarenstrategie  
Met de komst van een (grotendeels) nieuw MT hebben we in 2021 vooral meer richting willen geven 
aan de doorontwikkeling van Vivent. Dit doen we vanuit de gedachte “Ken je mij?”. 
Vanaf maart 2022 organiseren we binnen Vivent de ‘Viventdagen’ kennis, cultuur- en 
ontmoetingsdagen voor onze medewerkers die in het teken zullen staan van deze visie.  

Goede zorg 
Verschillende interne en externe toetsingen (IGJ, ISO, interne audits) 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. 
Vanuit onze visie willen we bij de benadering van onze cliënt de kwaliteit van bestaan altijd centraal 
stellen. Dit doen we in de vorm van betekenisvolle relaties, eigen regie en zinvolle daginvulling. In 
2022 geven we verder vorm aan hoe we dit doen en wat dit betekent. Dat doen we met onze 
kernwaarden ‘met aandacht’, ‘met elkaar’ en ‘met lef’.  
 
Behandelaren en artsen  
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt van artsen, heeft Vivent in het recente verleden gebruik gemaakt 
van externe inhuur van behandelaren. Met ingang van 2021 is onze formatie weer op sterkte en 
hebben we afscheid kunnen nemen van het grootste deel van de externe inhuur. Ook heeft Vivent met 
ingang van 2021 haar opleidingsstatus weer terug. In 2022 bouwt zij verder aan een robuuste interne 
behandeldienst die in dienst staat van onze visie op zorg.  

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. We gaan 

samenwerkingsrelaties aan vanuit het belang van de cliënt. 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.

Zorginhoudelijke 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 specialistische 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 Bommelerwaard (voorzitter);

• NAH;

• Kenniscentrum Jonge Mensen met Dementie.

Daarnaast participeren zij in de COPD-keten en het wondexpertisecentrum (WEC) en participeren de 
behandelaren van Vivent in diverse zorginhoudelijke netwerken. 
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Bijlage 2 Verantwoording inzet kwaliteit van zorg 

Kwaliteitskader Wlz, Waardigheid en Trots op locatie  
Sinds 2018 heeft Vivent met hulp vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid & Trots op 
locatie een verbetertraject doorlopen. Dit traject is eind 2021 afgerond.  

Aanpak in 2021 
Op alle 5 locaties (en binnen Vivent Mariaoord op de verschillende doelgroepen) werken we sinds 
2019 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. Op verzoek nemen ook andere disciplines deel. De teams rapporteren 
aan de divisiedirecteur. 

In januari 2021 is de ondersteuning van Waardigheid & Trots op locatie met een jaar verlengd. 
Belangrijkste argumenten voor de verlenging waren:  

1. De organisatie is van onbewust onbekwaam doorgegroeid naar bewust onbekwaam wat maakt
dat we ook kritischer naar de inhoud van de scores konden zijn. De coronaperiode heeft haar
weerslag gehad in de ontwikkeling. En het halsstarrige cultuuraspect vraagt haar tijd;

2. De ingezette verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg is nog niet voldoende geborgd.
Er is veel in gang gezet, maar het is nog dun ijs. De kwetsbaarheid is groot. De PDCA-cyclus
moet ook in het primaire proces afgemaakt worden;

3. Er ligt in de randvoorwaardelijke zin nog een aantal uitdagingen die opgepakt moeten worden en
die medebepalend zijn voor het succes van het traject. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
strategische personeelsplanning (wat is nodig om stabiliteit in het personeelsbestand te krijgen),
de inzet van ICT en stuurinformatie voor management en teams en om de stroomlijning van
processen. Staf en ondersteunende diensten zijn nog onvoldoende in staat om garant te staan
voor het ontzorgen van de zorgteams en veel zaken worden terugverwezen naar de zorg.

Alle teams zijn de afgelopen jaren gefocust geweest op het verbeteren van zowel het methodisch 
werken als de persoonsgerichte zorg aan de hand van het zorgdossier. In 2021 heeft de focus, naast 
deze thema’s ook gelegen op het versterken van de multidisciplinaire samenwerking en het opstellen 
en implementeren van de visie op eten en drinken. Per bewoner werd de voortgang hierop gevolgd 
door de coördinerend verpleegkundige en werd de totaalscore gevolgd in het kwaliteitsteam.  
Gedurende het jaar meten we langs onderstaande KPI’s de ontwikkeling van de teams: 
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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 vanaf 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. Met het 
vaststellen van onze nieuwe visie op zorg, geven we hier nog meer richting aan.  
 
2. Wonen en welzijn 
Door de coronacrisis was er in 2020 minder mogelijkheid voor het organiseren van familieavonden. In 

2021 heeft dit weer veel focus gekregen en zijn er met betrokkenheid van de lokale cliëntenraden op 

de verschillende locaties weer familieavonden georganiseerd. Daarnaast is er in 2021 een nieuwe 

visie op eten en drinken opgesteld: “sfeervol, smaakvol en passend”. Op alle locaties zijn audits 

gehouden op ‘eten en drinken’ om te toetsen wat er op de woningen nodig is om uitvoering te kunnen 

geven aan de nieuwe visie op eten en drinken. In 2022 blijft dit onverminderd onze aandacht hebben. 

3. Veiligheid  
Op alle woningen en alle locaties zijn in 2019 en 2020 interne audits uitgevoerd in overeenstemming 
met de normen van de IGJ. In 2021 is dit voor alle woningen herhaald. We zien dat er – over de hele 
linie - grote stappen zijn gezet in het verbeteren van de zorg. Eind 2021 is dan ook besloten de 
frequentie te verlagen omdat we – ook door de sturing in de kwaliteitsteams - een goed zicht hebben 
op de kwalitatieve ontwikkeling van de locaties.   
 
Daarnaast is er in 2021 veel aandacht geweest voor het eenduidig bespreken van MIC meldingen in 
de teams. Er wordt gewerkt met een analyseformulier, alle aandachtsvelders MIC hebben scholingen 
gehad en de opdracht voor de Viventbrede MIC-commissie is opnieuw geformuleerd. Met ingang van 
2022 worden de MIC-meldingen voortaan gemeld via ONS. 
 
Met de uitbraak van Covid-19 hebben de onderwerpen hygiëne en infectiepreventie hele grote 
aandacht gekregen binnen Vivent. Voor Covid-19 waren we al gestart met het organiseren van een 
‘hygiëne-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 nog  
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maar 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. Ook worden er in een vaste frequentie infectiepreventiescholingen 
aangeboden via het leerportaal.  
 
4. Leren en verbeteren van kwaliteit  
Op alle locaties en binnen Vivent Mariaoord op de verschillende doelgroepen wordt gewerkt met 
kwaliteitsteams. Bij aanvang (in 2019) 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. De kwaliteitsteams zijn in 2021 beter in verbinding gebracht 
met het jaarplan van de locatie. Ook is er veel aandacht geweest voor een betere verbinding tussen 
de kwaliteitsteams en de zorgteams.   

5. Gebruik van informatie 
De kwaliteitsitems in de interne kwartaal/tertiaal rapportages 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 eenzelfde 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. Dit gaan we in 2022 implementeren. Daarnaast zijn er vanuit de 
teams al lang zorgen over de beperkte informatievoorziening. Daarom zijn we in 2021 gestart met de 
voorbereidingen voor de implementatie van een sociaal intranet en de vervanging van de protocollen 
bibliotheek. Ook hebben we in 2021 opnieuw een nulmeting gedaan op de informatiebeveiliging en de 
mate waarin we compliant zijn aan de AVG. Dit heeft geleid tot een projectaanpak waarbij het 
verduidelijken van interne processen en het benoemen van functionarissen op privacy rollen centraal 
staat.  
 
7. Personeelssamenstelling  
Er is (landelijk en regionaal) een groot tekort aan zorgpersoneel en behandelaren. De impact hiervan 
verschilt per locatie. In 2021 is er veel energie gestoken in het opbouwen van een robuuste 
behandeldienst en het versterken van de multidisciplinaire samenwerking. De instroom van nieuwe 
medewerkers is groter dan de uitstroom (mede door lefgozers en coronabanen); goed 
werkgeverschap blijft wel een groot thema dat blijvende aandacht heeft.  
 
1. Leiderschap en Governance 
In 2021 is ook de laatste ad interim invulling (divisiedirecteur extramuraal) vervangen en bestaat het 
MT van Vivent weer uit vaste collega’s. In 2021 is er veel aandacht uitgegaan naar het maken van 
onze organisatievisie. Focus van 2021 was ‘voelbaar verbeteren’. De leiding van de organisatie heeft 
hier zoveel mogelijk naar willen handelen, door nabij te zijn, in verbinding te zijn en te helpen met 
focus en het juiste perspectief. In 2022 organiseren we voor het eerst Viventdagen, waarbij het leren 
kennen van elkaar en onze visie centraal staan.  
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Bijlage 3 Kwaliteitsrapportage Wet Zorg en Dwang 
 

Met ingang van dit jaarverslag voegen we voor de eerste maal een analyse toe op de verzamelde 

gegevens binnen de Wet Zorg en Dwang (over 2021). Naast dat we twee keer per jaar een 

cijfermatige aanlevering doen aan de IGJ, analyseren we deze gegevens ook één keer per jaar.  

 

Analyse en duiding van de aanlevering van de gegevens over onvrijwillige zorg  (op 
basis van kaders IGJ) 

  

2 In de analyse, bedoeld in het 
eerste lid, vermeldt de 
zorgaanbieder in ieder geval:  

  

een duiding van verschillen in de 
toepassing van onvrijwillige zorg ten 
opzichte van een voorgaande 
analyse, alsmede of deze verschillen 
aanleiding geven tot aanpassing van 
het beleidsplan, bedoeld in artikel 19 
van de wet;  

Dit is de eerste volledige analyse. Een vergelijking met vorige 
analyses is nog niet van toepassing.  

een duiding van relevante verschillen 
in de toepassing van onvrijwillige 
zorg tussen verschillende locaties 
van de zorgaanbieder;  

- Er zijn verschillen zichtbaar in de cijfers tussen de 
verschillende locaties. De commissie is van mening dat het 
multidisciplinair samenwerken op het gebied van de WZD voor 
een aantal locaties stabiel is en goed onder de aandacht,  voor 
een aantal andere locaties is dat nog niet goed genoeg gelukt. 
Oorzaken hiervoor zijn onder meer te vinden in discontinuïteit in 
personele bezetting (arts, psycholoog en zorg) gebrek aan tijd 
om de WZD maatregelen goed te bespreken, gebrek aan 
eenduidigheid over de invulling van bepaalde maatregelen en 
niet optimale rapportagemogelijkheden in ONS.  
- Onderbelicht is de maatregel ‘beperking om eigen leven in te 
richten’ (geldt voor alle locaties) bijv.   
- Verzet wordt niet altijd goed gesignaleerd en geïnterpreteerd, 
vooral als het gaat om verzet in de vorm van gedrag. Verbaal 
verzet wordt vaak wel gesignaleerd. Dit vraagt nog meer 
bewustwording en scholing.  
- Algemeen aandachtspunt is het bespreken (en evalueren) van 
de WZD in de gedragsvisite; dit gebeurt nog (te) weinig. Dit 
geldt voor vrijwel alle locaties.  
- Onderbelicht zijn maatregelen (insluiten, inzet domotica) die 
genomen zijn n.a.v. een covid-19 besmetting bij een client.  
 
Locatie Hof van Hintham:  
-mogelijk vaker medicatie buiten de richtlijn dan nodig? (waarbij 
ingezet is door waarnemend arts en niet meer geëvalueerd is in 
vervolg overleggen?).   
-Er wordt gesproken over onder signalering en onderrapportage 
wat betreft WZD-maatregelen.  
-Gebrek aan continuïteit in artsen- en psychologenbezetting 
speelt in bovenstaande waarschijnlijk een rol.   
Locatie Kattenbosch:  
Men is actief en alert op WZD-maatregelen. Er is meer 
bewustzijn nodig voor de maatregel beperking eigen leven in te 
richten.  
Locatie Krommenhoek:  
Overzicht klopt en komt overeen met praktijk.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040632&artikel=19&g=2021-12-06&z=2021-12-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040632&artikel=19&g=2021-12-06&z=2021-12-06
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Locatie Berlerode:  
Men is actief bezig met en alert op WZD-maatregelen. Woning 
A (relatief meer maatregelen met verzet): verklaard door 
specifieke, complexe clienten, daarnaast goede registratie. 
Verschil in visie tussen artsen, waardoor verschil in (mate van) 
registratie.  
Locatie Sprokkelbosch:  
Er wordt gesproken over onder signalering, onderrapportage en 
te weinig bewustwording in team wat betreft WZD-
maatregelen.  
Locatie de Hooghe Clock  
Overlegstructuur t.a.v. WZD maatregelen loopt goed, het is 
echter lastig om genoeg tijd in te plannen om de WZD 
maatregelen goed te bespreken in multidisciplinair verband.  

welke maatregelen zijn getroffen ter 
terugdringing van onvrijwillige zorg; 
en  

Om onvrijwillige zorg terug te dringen heeft Vivent de volgende 
maatregelen getroffen:   

• Alle medewerkers hebben een wzd-scholing gehad, waarbij 
onder andere aandacht is voor de alternatievenbundel en 
zoeken naar vrijwillige of minst ingrijpende maatregelen.   

• Extra coaching van Vivent contactpersonen 
(zorgverantwoordelijke) door coördinerend 
verpleegkundige  

• Er zijn zeer frequent gedragsvisites en artsenvisites op de 
woning. Daarnaast is er 2x per jaar een MDO. In al deze 
overlegvormen is nauwe samenwerking met arts en 
psycholoog, en zorgverantwoordelijke. In deze 
overlegvormen is de Wet zorg en dwang één van de 
besprekpunten.   

• Verschillende locaties hebben naast een gedragsvisite, 
artsenvisite en MDO ook met regelmaat een specifiek wzd-
overleg gepland.    

• Tot september 2021 heeft Vivent een stuurgoep Wet zorg 
en dwang gehad. Vanaf oktober 2021 is de commissie Zorg 
in vrijheid opgericht. In de stuurgroep en commissie wordt 
inzicht verkregen in het aantal openstaande en verlopen 
maatregelen.   

een beschrijving van de wijze waarop 
de analyse tot stand is gekomen.  

• Gegevens zijn gebaseerd op een query op de database van 
het ECD.   

• De aantallen onvrijwillige zorg omvat de volgende data:   
- Geen concepten  
- Noodmaatregelen altijd.  
- Laatste stap van de maatregel telt altijd mee. De overige 
stappen hebben we niet meegeteld.   

        - We zien onvrijwillige zorg als verzet van cliënt en/of geen     
       instemming van vertegenwoordiger.   
       -De maatregel was actief in 2021.  
       - Maatregelen die in 2021 zijn gearchiveerd maar wel voor    
        een deel van 2021 actief zijn geweest.   
       - Bij locatie specifieke gegevens zijn we uitgegaan van de 
       meest recente locatie. De aantallen zijn dus gekoppeld aan  
       de meest recente locatie van de cliënt.   

• Het aantal maatregelen heeft Vivent geïnterpreteerd als 
aantal maatregelen niet het aantal registraties.  

• Er is een commissie Zorg in vrijheid met afvaardiging van 
behandelaren. De analyse is door leden van deze 
commissie opgesteld. Daarnaast is de analyse schriftelijk 
gedeeld met de wzd-functionarissen en met hen 
besproken.   
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Discussie/beperkingen analyse:   
Er zijn een aantal beperkingen/discussiepunten geconstateerd in de analyse, dit zijn de volgende: 
 

• Medewerkers hebben maatregelen gedupliceerd om aanpassingen te kunnen maken in een 
huidige maatregel. Dit geeft vertekend beeld in aantal toepassingen. Het verhoogt onterecht het 
aantal maatregelen. Dit is in werkelijkheid lager. Dit is vooral in de opstart periode gebeurd.   

• We merken een beperking in “gearchiveerde” maatregelen. Nedap geeft aan twee handelingen 
het label “gearchiveerd”: 1) Aan handmatige archivering omdat een maatregel is afgebouwd en 
gestopt, maar ook  2) aan een heel andere situatie, namelijk wanneer door wordt gegaan met de 
maatregel en er een nieuwe stap wordt geregistreerd. Dit zien wij als mankement in het 
registratiesysteem. Hierdoor kunnen wij niet zien hoeveel maatregelen Vivent actief heeft 
afgebouwd.     

• Voor medewerkers was het nog wennen met het registratiesysteem en de Wet zorg en dwang. 
We zijn nog bezig met de implementatie.   

• De leverancier heeft in de loop van 2021 de wzd-functionaliteiten in ONS doorontwikkeld. Er is 
gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid, deze was in het begin van het jaar nog wat minder.   

• Het systeem sluit een maatregel niet automatisch af wanneer een cliënt overlijdt of uit zorg gaat. 
Dit moet handmatig worden afgesloten.    
Bij in ieder geval 2 cliënten die in 2019 zijn overleden, zagen we nog een actieve maatregel. Deze 
hebben we uit de selectie gehaald voor verslagjaar 2021.   

• ONS maakt een rapportage van de registraties, niet van de maatregelen. Hierdoor is zijn de 
opgehaalde gegevens uit ONS en de rapportage uit ONS moeilijk te vergelijken. Daarnaast maakt 
Vivent nog niet altijd gebruik maakt van de knop “registratie”, immers is de noodmaatregel dan al 
in het zorgplan gezet. De knop “registratie” vraagt weer een extra handeling en extra registratie 
van de zorgmedewerker.   

• De activeerknop in ONS is gebruikt door de eigen arts van de cliënt. Anders dan Nedap heeft 
bedoeld om de activeerknop te laten gebruiken door WZD-functionarissen. Vivent heeft hierin de 
wet gevolgd, waarbij de eigen arts toestemming mag geven. Een WZD-functionaris geeft enkel 
opmerkingen nadat de maatregel actief is geworden. Nedap biedt nu nog geen vaste plek voor 
WD-functionarissen om hun opmerkingen te plaatsen.  

• Een aantal keer heeft een z 

• orgmedewerker bij een intramurale cliënt de cliënt onterecht op ambulant gezet. Als het er 
eenmaal instaat, krijg je dit er niet meer uit.   

 
  
Reactie cliëntenraad op analyse   
 
We hebben de cliëntenraad gedurende vier weken in gelegenheid gesteld, om een reactie uit te 
brengen over de analyse, bedoeld in het eerste lid. De reactie van de cliëntenraad is onderstaand 
weergegeven.  
  

Reactie cliëntenraad:   
  
Hoewel de Wzd vanaf 1 januari 2020 van toepassing is, werd gedurende het jaar 2021 door Vivent 
pas echt werk gemaakt van een serieuze invoering. Het is een utopie te veronderstellen dat een 
complete zorgorganisatie dan vervolgens op basis van een beleidsplan, procedures, instructies en 
scholing in ijltempo doordrongen is van de inhoud en gevolgen van de Wzd. Bewustwording over zo’n 
belangrijk onderwerp als ‘onvrijwillige zorg’ of beter nog ’zorg in vrijheid’ heeft tijd nodig.    
  
In het belang van cliënten (en hun vertegenwoordigers) dienen zowel de Vivent-organisatie als de 
cliëntmedezeggenschap zich steeds bewust te zijn van de betekenis van ‘onvrijwillige zorg’, waarbij 
het gaat om zelfbeschikking, de integriteit van het eigen lichaam, eigen regie en vrijheid. Vrijheid is 
mogen zijn zoals je bent, je leven leiden zoals je dat zelf wilt en samen met je cliëntvertegenwoordiger 
mogen meepraten en beslissen over je zorgplan.  
  
Vivent kiest voor een pragmatische en uitvoerbare invoering van de Wzd. Om hieraan een impuls te 
geven werd de commissie ‘zorg in vrijheid’ tot stand gebracht.  De gehanteerde terminologie ‘zorg in 
vrijheid’ (vanuit vrijheid en nooit dwang) zegt iets over de goede intentie van Vivent ten aanzien van 
dit onderwerp. De commissie houdt, bij het handelen naar de geest van de wet, vooral goed voor 
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ogen wat het doel van de wet is: werken aan optimale vrijheid voor de cliënten. De 
cliëntmedezeggenschap onderschrijft deze insteek.  
De cliëntmedezeggenschap benoemt een aantal aandachtspunten die van belang zijn bij ‘zorg in 
vrijheid’ en dus het terugdringen van vrijheidsbeperking:  

• Optimaliseren van gedragsvisites (zowel arts als psycholoog): bespreking van toepassing van 
maatregelen.  

• Optimaliseren multidisciplinair overleg (MDO): zorgen dat tijdens MDO de vereiste disciplines 
aanwezig zijn.  

• Zeker in het traject van vrijheidsbeperking dient de rol van de behandelaren ondersteunend te 
zijn aan het primaire proces.  

• Adequate registratie van maatregelen: zorg in ieder geval dat het zorgplan actueel is. In dit 
verband ook instructies aan invalmedewerkers (zoals artsen en verzorgden) die met 
registratie Wzd van doen hebben.  

• Is er voldoende tijd en aandacht voor het zoeken naar en bespreken van alternatieven voor 
onvrijwillige zorg.  

• Communicatie met cliëntvertegenwoordigers: volgens de procedure, maar ook tijdens MDO. 
“Vrijwillige zorg’ ook eens op een familieavond als ‘thema’ aan de orde stellen.  

• Voldoende aandacht houden voor het op termijn aanhaken ‘extramuraal’ bij Wzd.  
• Omdat sprake is van een eerste analyse in kader van Wzd zal de cliëntenraad bij een 

volgende rapportage nader in gaan op de dan beschikbaar zijnde vergelijkbare cijfers en de 
vanuit de commissie ‘Zorg in vrijheid’ gegeven analyse en opgevoerde discussiepunten.   

• Cliëntmedezeggenschap komt met een eigen visie op ‘onvrijwillige zorg’ (vanaf nu hanteren 
we ook graag het bij Vivent ingevoerde begrip ‘zorg in vrijheid’).   

Datum aanlevering: 5 april 2022   
Datum reactie: 18 maart 2022   
  

  
Plan van aanpak voor 2022 – n.a.v. analyse   
Er zijn door de Commissie Zorg in Vrijheid (onder voorzitterschap van de manager Zorg en 
Behandeling) een aantal adviezen gegeven en er is een doorkijk gegeven ten aanzien van de 
verwachtingen voor komende periode:  

1 In de huidige WZD werkwijze heeft de Vivent contactpersoon de rol zorg verantwoordelijke. 
Eind 2021 is er besloten om de rol van zorg verantwoordelijke bij de psychologen onder te 
brengen. De procedure hiervoor is grofweg klaar, echter een tekort aan psychologen maakt 
dat de werkwijze nog niet kan worden uitgevoerd.   

2 Vanwege veel wisselingen in de artsenformatie is de continuïteit in uitvoering van de WZD van 
een aantal afdelingen achter gebleven achter gebleven. Momenteel is er een stabiliteit in de 
artsenformatie en wordt er stuctureel uitvoering gegeven aan de WZD wetgeving tijdens 
gedragsvisites en MDO’s. Vanwege een huidig tekort aan psychologen is dit nog wel 
kwetsbaar.  

3 De uitvoering van de rol WZD functionarissen heeft in 2021 nog niet goed gelopen, 
grotendeels vanwege problematiek in artsenbezettingbezetting, momenteel is deze bezetting 
stabiel. En wordt de controlefunctie van de WZD functionarissen structureel vormgegeven. 
Vanwege de onderbezetting van het afgelopen jaar is er nog wel een achterstand weg te 
werken. Mede hierdoor is het besluit genomen om het aantal WZD functionarissen uit te 
breiden naar 3 personen. Vanwege de huidige problematiek in de psychologen bezetting is dit 
momenteel nog niet gelukt.  

4 Het overstijgende gesprek t.a.v. het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen moet 
op meer locaties (tijdens de kwaliteitsteams) worden gevoerd met als doel om het aantal 
genomen maatregelen structureel te verminderen.   

  
  
Totstandkoming analyse :   
Er is een interne werkwijze gemaakt “WZD aanlevering data WZD”, deze is gevolgd.   
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 36.688.177 37.949.262
Financiële vaste activa 2 144.040 584.759
Totaal vaste activa 36.832.217 38.534.021

Vlottende activa

3 259.560 149.410
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz 4 2.333.023 1.141.420
Debiteuren en overige vorderingen 5 4.764.365 5.059.416
Effecten 6 239.575 239.575
Liquide middelen 7 12.250.262 8.344.206
Totaal vlottende activa 19.846.785 14.934.027

Totaal activa 56.679.002 53.468.048

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 8
Kapitaal 141.956 141.956
Herwaarderingsreserve 0 427.308
Bestemmingsfondsen 7.279.652 4.945.901
Algemene en overige reserves 6.010.978 6.046.288
Totaal groepsvermogen 13.432.586 11.561.453

Voorzieningen 9 3.709.865 900.279

Langlopende schulden (nog voor meer 10 26.829.085 28.154.777
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 11 12.707.466 12.851.539
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 12.707.466 12.851.539

Totaal passiva 56.679.002 53.468.048

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

13 72.741.174 68.886.713

Subsidies 14 2.292.212 3.169.347

Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.146.593 3.426.454

Som der bedrijfsopbrengsten 78.179.979 75.482.514

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 59.428.547 57.139.198

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 2.822.549 3.078.648

Overige bedrijfskosten 18 12.971.513 12.384.868

Som der bedrijfslasten 75.222.609 72.602.714

BEDRIJFSRESULTAAT 2.957.370 2.879.800

Financiële baten en lasten 19 -1.086.237 -1.457.750

RESULTAAT BOEKJAAR 1.871.133 1.422.050

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Herwaarderingsreserve -427.308 0
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 2.333.751 1.442.341
Algemene / overige reserves -35.310 -20.291

1.871.133 1.422.050

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 2.957.370 2.879.800

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 17 1.674.389 1.865.931
- afschrijvingen financial lease 17 720.340 714.555
- mutaties voorzieningen 9 2.809.586 42.526

5.204.315 2.623.012
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgprodukten 3 -110.150 199.995
- vorderingen 5 295.051 -4.439
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -1.191.603 -43.431
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening-courant krediet) 10/11 -150.205 2.009.496

-1.156.907 2.161.621
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.004.778 7.664.433

Ontvangen interest 19 23.660 14.617
Betaalde interest 19 -365.823 -349.336
Rente financial lease 19 -1.161.198 -1.203.391
Ontvangen stockdividenden 6 0 -14.173

-1.503.361 -1.552.283
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.501.417 6.112.150

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -1.563.370 -804.904
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 2.418 351.378
Mutatie in herwaardering onroerende goederen 1 427.308 0
Vervreemdingen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden 2 391.200 0
Aflossing leningen u/g 2 27.666 174.783

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -714.778 -278.743

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 10 -599.220 -652.427
Mutatie financial lease 10 -720.340 -714.555
Dividenduitkering deelnemingen 2 438.977 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -880.583 -1.366.982

Mutatie geldmiddelen 3.906.056 4.466.425

Stand geldmiddelen per 1 januari 7 8.344.206 3.877.781
Stand geldmiddelen per 31 december 7 12.250.262 8.344.206
Mutatie geldmiddelen 3.906.056 4.466.425

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ratio's 2021: 2021 2020
Solvabiliteit (balansratio) 23,6% 21,6%
DSCR 3,1 2,3

Berekeningswijze Solvabiliteit (balansratio):
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 2021 
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 2021 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad, al is deze impact 
minder groot dan in 2020. In 2021 was er meer bekend over de impact en is daardoor beter geanticipeerd op de 
gevolgen. Er zijn in 2021 extra kosten gemaakt voor 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 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

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 2020 zijn niet geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 

Ook zonder de compensatieregelingen heeft Vivent een positief resultaat.
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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 
2021 is € 377.040, waarin het resultaat 2021 van € 74.069 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 organisatie welke mee geconsolideerd worden is: 
- Stichting Verhuur Vivent, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, KvK 17112403
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 stichting, 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 extra kosten Wlz 2021 - BR/REG-21149b
 •Beleidsregel SARS-CoV-2 virus virus doorlopende kosten - BR/REG-201148

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

BR/REG-20157
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet
 •Uitwerking meerkostenregeling Jeugdwet en WMO 2021 en handreiking meerkostenregeling 2021 Jeugdwet

en WMO (22 maart 2021)
Subsidieregeling Zorgbonus
Subsidieregeling Coronabanen

De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. 

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 resultatenrekening (5.1.9). 
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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 en een intramuraal pand, beide 
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 groot onderhoud worden geactiveerd en afgeschreven volgens bovenstaande 
afschrijvingspercentages.
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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

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.

De voorziening RVU45+:
De voorziening RVU45+ is gebaseerd op de in de toekomst te verwachte uitkeringen in verband met deze 
regeling. Bij de berekening van deze voorziening is rekening gehouden met verschillende berekeningswijzen. 
Een gedeelte is reeds gestart of start op korte termijn, een gedeelte komt in aanmerking en heeft aangegeven 
interesse te hebben en het laatste gedeelte betreft een inschatting van de medewerkers die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen op langere termijn.

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.
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Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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.

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.

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 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 100,7%. Het vereiste niveau van de 
dekkingsgraad is 121,4%. 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.

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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5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

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

1. Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 13.788.140 13.978.495
Machines en installaties 2.984.027 3.013.132
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.024.385 2.949.012
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 58.484 27.834

Subtotaal 19.855.036 19.968.473
Bij: herwaardering onroerende goederen 0 427.308
Bij: financial lease 16.833.141 17.553.481

Totaal materiële vaste activa 36.688.177 37.949.262

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 19.968.473 21.380.878
Bij: investeringen 1.563.370 804.904
Af: afschrijvingen 1.674.389 1.865.931
Af: desinvesteringen 2.418 351.378

Boekwaarde per 31 december 19.855.036 19.968.473

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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ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 106.039 519.092
Overige vorderingen 38.001 65.667

Totaal financiële vaste activa 144.040 584.759

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 584.759 679.184
Resultaat deelnemingen 25.924 80.359
Aflossing leningen -466.643 -174.784

Boekwaarde per 31 december 144.040 584.759

Toelichting:

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% 377.040 74.069

Toelichting:

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%:

In 2021 heeft Welkom Kraamzorg B.V. een dividenduitkering gedaan van € 413.053. Daarnaast wordt in 2022 het bedrag van             
€ 25.924 aan dividend ontvangen.

Onder de overige vorderingen zijn de leningen aan Het Andere Wonen B.V. opgenomen. 

Kraamzorg

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 verkocht en geleverd in 2021.
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ACTIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 259.560 149.410
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 259.560 149.410

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-21
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-GRZ 259.560 0 0 259.560

Totaal (onderhanden werk) 259.560 0 0 259.560

Toelichting:

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz

2020 2021 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 1.141.420 1.141.420

Financieringsverschil boekjaar 2.333.023 2.333.023
Correcties voorgaande jaren 671.395 671.395
Betalingen/ontvangsten -1.812.815 -1.812.815
Subtotaal mutatie boekjaar -1.141.420 2.333.023 1.191.603

Saldo per 31 december 0 2.333.023 2.333.023

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

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

31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.333.023 1.141.420
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

2.333.023 1.141.420

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2021 2020
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.657.046 46.391.540
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 47.324.023 45.250.120

Totaal financieringsverschil 2.333.023 1.141.420

Toelichting:
Financieringsverschil in het boekjaar:
Het financieringsverschil in het boekjaar bestaat uit Wlz gelden van Vivent en van Hospice De Duinsche Hoeve. 

Per 31-12-2021 zijn meer DBC's nog lopend t.o.v. 31-12-2020. Hierdoor is het bedrag hoger per balansdatum.
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ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.594.159 1.653.198
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 1.018.662 845.282
Overige vorderingen 369.777 613.323
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.728.635 1.919.820
Overige overlopende activa 53.132 27.793

Totaal debiteuren en overige vorderingen 4.764.365 5.059.416

Toelichting:

Overige vorderingen:

6. Effecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Overige effecten 239.575 239.575

Totaal effecten 239.575 239.575

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bankrekeningen 12.240.786 8.338.820
Kassen 5.331 5.106
Overlopende stortingen 4.145 280

Totaal liquide middelen 12.250.262 8.344.206

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
Naast een toename in de balanspost onderhanden werk DBC is er een toename in nog te factureren omzet DBC's. Dit wordt 
veroorzaakt door lopende DBC's.

Onder de overige vorderingen is een vordering van € 300k (2020: € 474k) 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 € 37.658 (2020: € 9.771) in mindering gebracht. 
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PASSIVA

8. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Kapitaal 141.956 141.956
Herwaardingsreserve 0 427.308
Bestemmingsfondsen 7.279.652 4.945.901
Algemene en overige reserves 6.010.978 6.046.288
Totaal groepsvermogen 13.432.586 11.561.453

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

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-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Herwaarderingsreserve 427.308 -427.308 0 0

Totaal herwaarderingsreserve 427.308 -427.308 0 0

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 4.945.901 2.333.751 0 7.279.652

Totaal bestemmingsfondsen 4.945.901 2.333.751 0 7.279.652

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Stichting Verhuur Vivent -616.307 -35.310 0 -651.617
Overige reserves 6.662.595 0 0 6.662.595

Totaal algemene en overige reserves 6.046.288 -35.310 0 6.010.978

Toelichting:
Herwaarderingsreserve:
De herwaarderingsreserve is teruggedraaid en m.i.v. 2022 wordt de methode van de waardering tegen historische kostprijs weer 
gehanteerd.

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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Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2020 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 over 2020 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 over 2020 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 over 2020 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
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9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 31-dec-21
€ € € € €

- jubileumverplichtingen 286.057 91.862 55.684 0 322.235
- langdurig zieken 543.439 633.095 504.952 0 671.582
- RVU45+ 0 2.695.353 0 0 2.695.353
- doorlopende verplichtingen personeel 70.783 0 42.652 7.436 20.695

Totaal voorzieningen 900.279 3.420.310 603.288 7.436 3.709.865

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 763.633
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.946.232
hiervan > 5 jaar 1.060.831

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Schulden aan banken 10.563.593 11.162.813
Financial leaseverplichting 16.106.669 16.833.141
Overige langlopende schulden 158.823 158.823

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 26.829.085 28.154.777

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 29.474.337 30.841.321
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 1.319.560 1.366.984

Stand per 31 december  28.154.777 29.474.337

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.325.692 1.319.560

Stand langlopende schulden per 31 december 26.829.085 28.154.777

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.325.692 1.319.560
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 26.829.085 28.154.777
hiervan > 5 jaar 21.599.197 22.847.605

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 de bijdrage voor de vrijwillige voortzetting van het pensioen.

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. De berekening vindt plaats op basis van realiteiten en wordt jaarlijks gewijzigd qua 
parameters.

RVU45+:
De voorziening RVU45+ betreft de toekomstige verplichting aan medewerkers die 45 jaar in de zorg gewerkt hebben, voldoen 
aan de gestelde criteria vanuit de CAO VVT en gebruik willen maken van deze regeling om eerder te kunnen stoppen met 
werken.
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11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 1.306.291 1.763.345
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.325.692 1.319.560
Belastingen en premies sociale verzekeringen 930.736 1.076.127
Schulden terzake pensioenen 169.360 164.547
Nog te betalen salarissen 118.245 92.360
Terug te betalen subsidie zorgbonus 523.717 457.182
Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing 384.512 1.078.318
Vakantiegeld 1.612.464 1.536.016
Vakantiedagen 2.795.747 2.402.944
Overige schulden 82.031 212.102
Nog te betalen kosten 922.512 898.888
Vooruitontvangen bedragen 1.419.363 1.407.536
Overige overlopende passiva 1.116.796 442.614

Totaal overige kortlopende schulden 12.707.466 12.851.539

Toelichting:

Schulden terzake pensioenen:

Nog te betalen salarissen:

Terug te betalen subsidie zorgbonus:

Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing:

Overige schulden:

Vooruitontvangen bedragen:

Overige overlopende passiva:

Crediteuren
De afname van de crediteuren komt doordat de betaling van de week van de jaarwisseling 2021 in 2021 viel en in 2020 viel deze 
ook in 2021.

Per eind 2021 is er een schuld aan het pensioenfonds. Deze is gefactureerd op de facturen in 2022.

In 2021 zijn in de december-extra run, die in januari 2022 uitbetaald wordt, de compensatieuren uitbetaald van de directe 
medewerkers die hiervoor gekozen hebben.

Dit betreft verplichtingen aan personeel m.b.t. vaststellingsovereenkomsten. 

Onder vooruitontvangen bedragen is het bedrag van € 1.165.722 (2020: € 1.154.936) horende bij de kassiersfunctie inzake het 
project Ketenzorg Dementie regio 's-Hertogenbosch, Noord Oost Brabant opgenomen. 

De kredietfaciliteit bij de Rabobank bedraagt € 2,3 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 het bedrag aan eindheffing inzake de zorgbonus 2021 die afgedragen moet worden aan de Belastingdienst.

Onder overige overlopende passiva is een bedrag van € 841k opgenomen betreffende ontvangen subsidies die nog niet 
verantwoord zijn.
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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 2021.

Door Vivent zijn meerdere huurovereenkomsten aangegaan met vaste looptijden > 5 jaar. De jaarlijkse huurlast hiervoor
bedraagt € 803.659.  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 75 leaseauto's. De bijbehorende jaarlijkse verplichting voor deze auto's is € 311.656.

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  € 152.115.

In 2019, 2020 en 2021 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, 
2020 en 2021. 
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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 2021
- 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 1 januari 2021 13.978.495 3.013.132 2.949.012 27.834 0 19.968.473

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 407.375 370.812 726.699 58.484 0 1.563.370
- afschrijvingen 620.300 399.917 654.172 0 0 1.674.389

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 588.644 0 0 588.644
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 588.644 0 0 588.644

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 5.275 0 0 5.275
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 2.857 0 0 2.857
  per saldo 0 0 2.418 0 0 2.418

- overige mutaties 22.570 0 5.264 -27.834 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -190.355 -29.105 75.373 30.650 0 -113.437

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 21.229.588 7.575.564 6.208.465 58.484 0 35.072.101
- cumulatieve afschrijvingen 7.441.448 4.591.537 3.184.080 0 0 15.217.065

Boekwaarde per 31 december 2021 13.788.140 2.984.027 3.024.385 58.484 0 19.855.036

Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-25% 0,0% 0,0%
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Deelnemingen
Vorderingen op 
deelnemingen Overige effecten

Overige 
vorderingen Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 519.092 0 0 65.667 584.759
Resultaat deelnemingen 25.924 0 0 0 25.924
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen -438.977 0 0 -27.666 -466.643

Boekwaarde per 31 december 2021 106.039 0 0 38.001 144.040
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BIJLAGE

 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Einde 
rentevast-

periode

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld 
31 december 

2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2022

Gestelde 
zekerheden

 €  %  €  €  €  €  €  € 

Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.761.816 0 167.136 3.594.680 2.759.000 24 Lineair 167.136
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,70% 31-7-2024 3.761.816 0 167.136 3.594.680 2.759.000 24 Lineair 167.136
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.761.816 0 167.136 3.594.680 2.759.000 24 Lineair 167.136
Rabobank 1-jul-2016 2.926.209 30 Hypothecair 2,75% 31-7-2026 476.585 0 97.812 378.773 0 4 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 6.576.155 0 341.783 6.234.372 4.457.389 20 Annuitair 347.915 De Hooghe Clock
Woonstichting JOOST 11-mrt-2011 14.689.626 40 Financial lease 6,73% nvt 10.977.326 0 378.557 10.598.769 8.705.985 29 Lineair 378.557 Hof van Hintham

Totaal 29.474.337 0 1.319.560 28.154.777 21.599.197 1.325.692

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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13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 19.328.852 18.478.036
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 50.323.406 47.054.057
Opbrengsten Wmo 2.885.029 3.099.648
Opbrengsten uit onderaanneming 160.719 29.547
Overige zorgprestaties 43.168 225.425

Totaal 72.741.174 68.886.713

Continuiteits- 
bijdrage Meerkosten

Hardheids- 
clausule Overige Totaal

€ € € € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 0 107.477 0 0 107.477
Wettelijk budget voor aanvaardbare kst Wlz 1.007.823 510.621 0 0 1.518.444
Opbrengsten Wmo 0 7.602 0 0 7.602
Opbrengsten uit onderaanneming 0 0 0 0 0
Subsidies Wlz/Zvw-zorg 0 0 0 0 0

Totaal 1.007.823 625.700 0 0 1.633.523

Toelichting:
 Opbrengsten zorgverzekeringswet:

De opbrengsten zorgverzekeringswet bestaan uit Wijkverpleging € 14,7 mln, Geriatrische Revalidatie Zorg € 3,2 mln, 
eerstelijnszorg € 0,4 mln en eerstelijnsverblijf € 0,9 mln.

Wettelijk budget aanvaardbare kosten:

Opbrengsten uit onderaanneming:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 0 514.263
Subsidie zorgbonus 883.220 2.275.318
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 1.408.992 379.766

Totaal 2.292.212 3.169.347

Toelichting:

In de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2021 de volgende bedragen verwerkt ten aanzien van de Covid-
19 compensatieregelingen:

Het wettelijk budget aanvaardbare kosten bestaat uit zorg in natura en PGB. In de herschikking zijn de kwaliteitsmiddelen voor Vivent 
tussentijds opgehoogd.

Betreft samenwerking met andere zorgorganisaties waarin Vivent de onderaannemer is.

Subsidies Wlz/Zvw-zorg:
De subsidieregeling extramurale behandeling is vanaf 2021 onderdeel van de Zvw-GZSP

Overige subsidies:

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 2021. 

De subsidies Stagefonds en Praktijkleren zijn hoger dan in 2020. Een gedeelte van de subsidie Stagefonds 2020 (€ 28k) is in 2021 geboekt, 
omdat de beschikking niet op tijd ontvangen was. Praktijkleren is in tegenstelling tot eerdere jaren 100% gesubsidieerd. Tevens zijn er dit 
jaar diverse subsidies beschikbaar gesteld i.v.m. Covid-19 zoals Corobanen € 509k en Beeldschermzorg € 29k. 

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

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige dienstverlening 1.001.980 815.959
Overige opbrengsten 2.144.613 2.610.495

Totaal 3.146.593 3.426.454

Toelichting:

2021 2020
€ €

Restaurant 464.925 295.206
Vivent voordeelpas 238.547 251.569
Wassen kleding cliënten 160.217 145.351
Cursussen 0 529
Overig 138.291 123.304

1.001.980 815.959

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 39.311.932 36.393.733
Sociale lasten 5.499.989 5.650.473
Pensioenpremies 3.276.572 2.835.519
Dotatie / vrijval personele voorzieningen 2.670.300 -25.314
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 855.521 2.172.318
Overige personeelskosten 2.182.934 1.814.780

Subtotaal 53.797.248 48.841.509
Personeel niet in loondienst 5.734.172 8.452.495
Kosten zorgbonus personeel niet in loondienst 27.699 103.000

Subtotaal 59.559.119 57.397.004
Waarvan ten laste van de voorzieningen / projecten / verplichtingen VSO personeel -130.572 -257.806

Totaal personeelskosten 59.428.547 57.139.198

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 890 839

Toelichting:

Hieronder zijn onder andere opgenomen: uitleen personeel (€ 1.202k) en verhuur gebouwen en ruimten (€ 745k). 

Personeelskosten:
Het gemiddeld aantal FTE is in 2021 gestegen door de tijdelijke Coronabanen, maar vooral door extra inzet van eigen personeel in plaats 
van personeel niet in loondienst. 
De totale brutolonen zijn in 2021 gestegen als gevolg van de extra inzet van eigen personeel in plaats van de inzet personeel niet in 
loondienst. Dit is tevens terug te zien in de daling van de kosten personeel  niet in loondienst.
Ondanks de stijging van de lonen en salarissen zijn de sociale lasten gedaald door verlaging van de premie loondervingsverzekeringen, 
meer terugontvangen ziekengeld, hogere loonkostensubsidie alsmede minder kosten premie WGA eigen beheer.
De overige personeelskosten zijn in 2021 gestegen. Dit komt met name door meer opleidingskosten en de verplaatsing van de zakelijke km-
vergoeding van algemene kosten naar overige personeelskosten.
De dotatie personele voorzieningen zijn enorm toegenomen door de invoering van de voorziening vanuit de RVU45+ regeling.

Overige dienstverlening:
De overige dienstverlening is als volgt verdeeld:

Overige opbrengsten:

68



Stichting Vivent

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.394.729 2.580.486
- financiële vaste activa 0 5.487

Subtotaal 2.394.729 2.585.973
Boekresultaat desinvesteringen 427.820 492.675

Totaal afschrijvingen 2.822.549 3.078.648

Toelichting:

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.219.810 2.941.165
Algemene kosten 4.131.796 4.097.222
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.371.004 2.354.879
Onderhoud en energiekosten 1.503.298 1.337.760
Kosten uitbesteding onderaannemers 280.346 247.977
Huur en leasing 1.465.259 1.405.865

Totaal overige bedrijfskosten 12.971.513 12.384.868

Toelichting:

Algemene kosten:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten 23.660 14.617
Resultaat deelnemingen 417.124 80.360
Subtotaal financiële baten 440.784 94.977

Rentelasten -1.527.021 -1.552.727
Subtotaal financiële lasten -1.527.021 -1.552.727

Totaal financiële baten en lasten -1.086.237 -1.457.750

Toelichting:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten:
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de restaurants van de intramurale locaties, ondanks Covid-19, gewoon open mochten 
blijven. Dit in tegenstelling tot 2020.

Het resultaat deelnemingen is verhoogd i.v.m. de verkoop van Vivent Het Andere Wonen B.V.

Ondanks de verplaatsing van de zakelijke km-vergoeding naar de overige personeelskosten zijn de algemene kosten gestegen. Dit komt 
door stijging van de advies- en pr kosten en verder betreft het diverse kleine stijgingen.

Onder de afschrijving op materiële vaste activa is ook de huur i.v.m. financial lease opgenomen (2021: € 720.340 en 2020 €  714.555).
Onder het boekresultaat is een bedrag van € 427.308 opgenomen i.v.m. het wegvallen van de herwaarderingsreserve op de Repelweg.
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20. Wet normering topinkomens (WNT)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1

46.503                

38.040                

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Totale bezoldiging 2020

Bezoldiging

Voorzitter RvB
1/1 - 31/12

1,0

150.307              
12.709                

Ja

N.v.t.

163.016              

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

2.941                  

38.040                

WNT-VERANTWOORDING 2021 van Stichting Vivent:

De WNT is van toepassing op Stichting Vivent. Het voor Vivent toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. 
Dit betreft het bezoldigingsmaximum, horende bij klasse V van de categorie Zorg- en jeugdhulp. Totaalscore 12 punten.
Vivent heeft er wel voor gekozen om ook in 2021 qua bezoldiging uit te blijven gaan van klasse IV.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

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

Gegevens 2021
P.G.J.M. 
Hermsen

163.016              

209.000              

Gegevens 2020
1/10 - 31/12

1,0
Ja

Bezoldiging 2020
35.099                

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Functiegegevens

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging 2021

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

JMA Meurs
Voorzitter RvT
01/01 - 31/12

23.160            
31.350            

N.v.t.
23.160            

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

Gegevens 2020
JMA Meurs

Voorzitter RvT
01/05 - 31/12

14.800            
18.576            

Gegevens 2020

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging 
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

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

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

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

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.
15.440                15.440                 

15.440                15.440                 
20.900                20.900                 

Totale bezoldiging 2021
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging 2021

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Gegevens 2021
bedragen x € 1 EPM Vermeulen I van Veen

lid RvT lid RvTFunctiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

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

bedragen x € 1 GA Poos RJ Slaghuis
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 2021 15.440                15.440                 

Totale bezoldiging 2021 15.440                15.440                 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.900                20.900                 

Bezoldiging

Gegevens 2021
bedragen x € 1 GA Poos RJ Slaghuis
Functiegegevens lid RvTlid RvT

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant over 2021 (excl. BTW) zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 70.000 60.625
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen) 22.950 15.200
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 92.950 75.825

22. Transacties met verbonden partijen

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

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.
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5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 36.688.177 37.947.856
Financiële vaste activa 2 144.040 580.094
Totaal vaste activa 36.832.217 38.527.950

Vlottende activa

3 259.560 149.410
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Wlz 4 2.333.023 1.141.420
Debiteuren en overige vorderingen 5 5.758.285 7.975.918
Effecten 6 239.575 239.575
Liquide middelen 7 11.905.458 6.240.617
Totaal vlottende activa 20.495.901 15.746.940

Totaal activa 57.328.118 54.274.890

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8
Kapitaal 141.956 141.956
Herwaarderingsreserve 0 427.308
Bestemmingsfondsen 7.279.651 4.945.901
Algemene en overige reserves 6.662.595 6.662.595
Totaal eigen vermogen 14.084.202 12.177.760

Voorzieningen 9 3.709.865 900.279

Langlopende schulden (nog voor meer 10 26.829.085 28.154.777
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 11 12.704.966 13.042.074
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 12.704.966 13.042.074

Totaal passiva 57.328.118 54.274.890

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten
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5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

13 72.741.174 68.886.713

Subsidies 14 2.292.212 3.169.347

Overige bedrijfsopbrengsten 15 2.694.472 3.058.589

Som der bedrijfsopbrengsten 77.727.858 75.114.649

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 59.428.547 57.137.873

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 17 2.822.549 3.078.221

Overige bedrijfskosten 18 12.490.541 11.782.764

Som der bedrijfslasten 74.741.637 71.998.858

BEDRIJFSRESULTAAT 2.986.221 3.115.791

Financiële baten en lasten 19 -1.079.779 -1.673.450

RESULTAAT BOEKJAAR 1.906.442 1.442.341

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Herwaarderingsreserve -427.308 0
Bestemingsfonds aanvaardbare kosten 2.333.750 1.442.341

1.906.442 1.442.341

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-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 13.788.140 13.978.495
Machines en installaties 2.984.027 3.013.132
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.024.385 2.947.606
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 58.484 27.834

Subtotaal 19.855.036 19.967.067
Bij: herwaardering onroerende goederen 0 427.308
Bij: financial lease 16.833.141 17.553.481

Totaal materiële vaste activa 36.688.177 37.947.856

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 19.967.067 21.379.604
Bij: investeringen 1.563.370 804.345
Af: afschrijvingen 1.674.389 1.865.504
Af: desinvesteringen 1.012 351.378

Boekwaarde per 31 december 19.855.036 19.967.067

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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ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 106.039 519.093
Overige vorderingen 38.001 61.001

Totaal financiële vaste activa 144.040 580.094

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 580.094 674.518
Resultaat deelnemingen 25.924 80.359
Aflossing leningen -461.978 -174.783

Boekwaarde per 31 december 144.040 580.094

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% 377.040 74.069

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 259.560 149.410
Af: ontvangen voorschotten 0 0
Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 259.560 149.410

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-21
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-GRZ 259.560 0 0 259.560

Totaal (onderhanden werk) 259.560 0 0 259.560

Kernactiviteit

Kraamzorg
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

2020 2021 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 1.141.420 1.141.420

Financieringsverschil boekjaar 2.333.023 2.333.023
Correcties voorgaande jaren 671.395 671.395
Betalingen/ontvangsten -1.812.815 -1.812.815
Subtotaal mutatie boekjaar -1.141.420 2.333.023 1.191.603

Saldo per 31 december 0 2.333.023 2.333.023

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

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

31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2.333.023 1.141.420
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

2.333.023 1.141.420

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2021 2020
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.657.046 46.391.540
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 47.324.023 45.250.120

Totaal financieringsverschil 2.333.023 1.141.420

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.594.159 1.613.945
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 1.018.662 845.282
Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.007.588 3.015.890
Overige vorderingen 369.777 554.419
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.714.967 1.918.589
Overige overlopende activa 53.132 27.793

Totaal debiteuren en overige vorderingen 5.758.285 7.975.918
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ACTIVA

6. Effecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Overige effecten 239.575 239.575

Totaal effecten 239.575 239.575

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bankrekeningen 11.895.982 6.235.231
Kassen 5.331 5.106
Overlopende stortingen 4.145 280

Totaal liquide middelen 11.905.458 6.240.617
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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-21 31-dec-20
€ €

Kapitaal 141.956 141.956
Herwaardingsreserve 0 427.308
Bestemmingsfondsen 7.279.651 4.945.901
Algemene en overige reserves 6.662.595 6.662.595
Totaal eigen vermogen 14.084.202 12.177.760

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

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-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Herwaarderingsreserve 427.308 -427.308 0 0

Totaal herwaarderingsreserve 427.308 -427.308 0 0

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 4.945.901 2.333.750 0 7.279.651

Totaal bestemmingsfondsen 4.945.901 2.333.750 0 7.279.651

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

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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PASSIVA

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2020 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 over 2020 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 over 2020 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 over 2020 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

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2021
en resultaat over 2021

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen Resultaat
€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 14.084.202 1.906.442

Stichting Verhuur Vivent -651.616 -35.309

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 13.432.586 1.871.133
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PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 31-dec-21
€ € € € €

- jubileumverplichtingen 286.057 91.862 55.684 0 322.235
- langdurig zieken 543.439 633.095 504.952 0 671.582
- RVU45+ 0 2.695.353 0 0 2.695.353
- doorlopende verplichtingen personeel 70.783 0 42.652 7.436 20.695

Totaal voorzieningen 900.279 3.420.310 603.288 7.436 3.709.865

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 763.633
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.946.232
hiervan > 5 jaar 1.060.831

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Schulden aan banken 10.563.593 11.162.813
Financial leaseverplichting 16.106.669 16.833.141
Overige langlopende schulden 158.823 158.823

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 26.829.085 28.154.777

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 29.474.337 30.841.321
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 1.319.560 1.366.984

Stand per 31 december  28.154.777 29.474.337

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.325.692 1.319.560

Stand langlopende schulden per 31 december 26.829.085 28.154.777

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.325.692 1.319.560
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 26.829.085 28.154.777
hiervan > 5 jaar 21.599.197 22.847.605

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 1.306.291 1.697.966
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.325.692 1.319.560
Belastingen en premies sociale verzekeringen 930.736 1.086.462
Schulden terzake pensioenen 169.360 164.547
Nog te betalen salarissen 118.245 92.411
Terug te betalen subsidie zorgbonus 523.717 457.182
Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing 384.512 1.078.318
Vakantiegeld 1.612.464 1.536.016
Vakantiedagen 2.795.747 2.402.944
Overige schulden 82.031 479.239
Nog te betalen kosten 920.012 894.217
Vooruitontvangen bedragen 1.419.363 1.407.536
Overige overlopende passiva 1.116.796 425.676

Totaal overige kortlopende schulden 12.704.966 13.042.074

Toelichting:

In overige schulden is de negatieve waarde voor de deelneming met VHAW weggevallen in verband met de verkoop.

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  € 152.115.

In 2019, 2020 en 2021 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, 
2020 en 2021. 
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 2021.

De kredietfacilitiet bij de Rabobank bedraagt € 2,3 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 € 803.659.  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 75 leaseauto's. De bijbehorende jaarlijkse verplichting voor deze auto's is € 311.656.
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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 2021
- 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 1 januari 2021 13.978.495 3.013.132 2.947.606 27.834 0 19.967.067

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 407.375 370.812 726.699 58.484 0 1.563.370
- afschrijvingen 620.300 399.917 654.172 0 0 1.674.389

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 588.644 0 0 588.644
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 588.644 0 0 588.644

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 2.898 0 0 2.898
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.886 0 0 1.886
  per saldo 0 0 1.012 0 0 1.012

- overige mutaties 22.570 0 5.264 -27.834 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -190.355 -29.105 76.779 30.650 0 -112.031

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 21.229.588 7.575.564 6.208.465 58.484 0 35.072.101
- cumulatieve afschrijvingen 7.441.448 4.591.537 3.184.080 0 0 15.217.065

Boekwaarde per 31 december 2021 13.788.140 2.984.027 3.024.385 58.484 0 19.855.036

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 2021 519.093 0 0 0 0 0 0 61.001 580.094
Resultaat deelnemingen 25.924 0 0 0 0 0 0 0 25.924
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen -438.978 0 0 0 0 0 0 -23.000 -461.978

Boekwaarde per 31 december 2021 106.039 0 0 0 0 0 0 38.001 144.040
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BIJLAGE

 5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 (enkelvoudig) 

Leninggever Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Einde 
rentevast-

periode

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld 
31 december 

2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2022

Gestelde 
zekerheden

 €  %  €  €  €  €  €  € 

Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.761.816 0 167.136 3.594.680 2.759.000 24 Lineair 167.136 MO+Vught
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,70% 31-7-2024 3.761.816 0 167.136 3.594.680 2.759.000 24 Lineair 167.136 MO+Vught
Rabobank 1-jul-2016 5.000.000 30 Hypothecair 2,90% 31-7-2026 3.761.816 0 167.136 3.594.680 2.759.000 24 Lineair 167.136 MO+Vught
Rabobank 1-jul-2016 2.926.209 30 Hypothecair 2,75% 31-7-2026 476.585 0 97.812 378.773 0 4 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 6.576.155 0 341.783 6.234.372 4.457.389 20 Annuitair 347.915 De Hooghe Clock
Woonstichting JOOST11-mrt-2011 14.689.626 40 Financial lease 6,76% nvt 10.977.326 0 378.557 10.598.769 8.705.985 29 Lineair 378.557 Hof van Hintham

Totaal 29.474.337 0 1.319.560 28.154.777 21.599.197 1.325.692

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
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 19.328.852 18.478.036
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 50.323.406 47.054.057
Opbrengsten Wmo 2.885.029 3.099.648
Opbrengsten uit onderaanneming 160.719 29.547
Overige zorgprestaties 43.168 225.425

Totaal 72.741.174 68.886.713

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 0 514.263
Subsidie zorgbonus 883.220 2.275.318
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 1.408.992 379.766

Totaal 2.292.212 3.169.347

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige dienstverlening 1.019.980 833.959
Overige opbrengsten 1.674.492 2.224.630

Totaal 2.694.472 3.058.589
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 39.311.932 36.393.733
Sociale lasten 5.499.989 5.650.473
Pensioenpremies 3.276.572 2.835.519
Dotatie / vrijval personele voorzieningen 2.670.300 -25.314
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 855.521 2.172.318
Overige personeelskosten 2.182.934 1.814.780
Subtotaal 53.797.248 48.841.509
Personeel niet in loondienst 5.734.172 8.451.170
Kosten zorgbonus personeel niet in loondienst 27.699 103.000

Subtotaal 59.559.119 57.395.679
Waarvan ten laste van de voorzieningen / projecten / verplichtingen VSO personeel -130.572 -257.806

Totaal personeelskosten 59.428.547 57.137.873

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 890 839

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.394.729 2.580.059
- financiële vaste activa 0 5.487

Subtotaal 2.394.729 2.585.546
Boekresultaat desinvesteringen 427.820 492.675

Totaal afschrijvingen 2.822.549 3.078.221

Toelichting:
Onder de afschrijving op materiële vaste activa is ook de huur ivm financial lease opgenomen (2021: € 720.340 en 2020 € 714.555).
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.219.810 2.941.165
Algemene kosten 4.095.847 3.933.770
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.371.004 2.354.879
Onderhoud en energiekosten 1.503.298 1.337.760
Kosten uitbesteding onderaannemers 280.346 247.977
Huur en leasing 1.020.236 967.213

Totaal overige bedrijfskosten 12.490.541 11.782.764

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten 30.118 37.432
Resultaat deelnemingen 417.124 0
Subtotaal financiële baten 447.242 37.432

Rentelasten -1.527.021 -1.543.573
Resultaat deelnemingen 0 -167.309
Subtotaal financiële lasten -1.527.021 -1.710.882

Totaal financiële baten en lasten -1.079.779 -1.673.450

89



Stichting Vivent

5.1.18 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Vivent heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 23 mei 2022.

De raad van toezicht van de Stichting Vivent heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering 
van 23 mei 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De Raad van Bestuur De Raad van Toezicht

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
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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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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant



 

QSKCACMPPQXF-4898058-63  

  

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 
Jaarrekening 
31 december 2021 
1 januari 2021 
Stichting Vivent 
Controle 
Goedkeurend 
NLE00009624.1.1 
KVK 
Create SBR Extension 
1.0 

Rotterdam 

23 mei 2022 

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

  

  

Verklaring over de jaarrekening 2021 
  

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 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming 
met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2021 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 2021; 

• de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2021; en 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en overige toelichtingen. 

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

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) 2021 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van 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). 

  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 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 
  

Het jaardocument omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaardocument 
anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij (inclusief de bijlagen ‘Verantwoording 
besteding subsidie Corona Zorgbonus 2020’ en ‘Verantwoording besteding subsidie Corona 
Zorgbonus 2021’’). 

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 RJ 400 is vereist voor het bestuursverslag (zijnde het 
jaardocument) en op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist voor de overige 
gegevens. 

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, alsmede de bijlagen in overeenstemming met het 
Verantwoordingsprotocol behorend bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19. 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht 
voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 
Regeling verslaggeving WTZi; en voor 

• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 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, 23 mei 2022 
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 2021 
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 2021, 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. 
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BIJLAGEN
Bijlage 1 Verantwoording besteding subsidie Corona Zorgbonus 2020

Bijlage 2 Verantwoording besteding subsidie Corona Zorgbonus 2021
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Bijlage 1: Verantwoording besteding subsidie Corona Zorgbonus 2020:

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 1275 € 2.295.000,00 250 € 437.500,00 1525 € 2.732.500,00
   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 1201 € 1.201.000,00 1201 € 1.201.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 103 € 103.000,00 103 € 103.000,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 892.268,00 € 892.268,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 77.250,00 € 77.250,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 892.268,00 € 77.250,00 € 969.518,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 201.732,00 € 257.250,00 € 458.982,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

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

Werknemers Derden Totaal

1



Bijlage 2: Verantwoording besteding subsidie Corona Zorgbonus 2021:

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 1250 € 865.600,00 125 € 84.155,00 1375 € 949.755,00
   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 1230 € 473.193,30 130 € 473.193,30

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 72 € 27.699,12 72 € 27.699,12

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 363.353,00 € 363.353,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 20.774,34 € 20.774,34
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 363.353,00 € 20.774,34 € 384.127,34

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 29.053,70 € 35.681,54 € 64.735,24

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

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

Werknemers Derden Totaal

1


