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Het warme hart van Joris Zorg
Het warme hart van Joris Zorg geeft aan op welke wijze Joris Zorg zorg- en dienstverlening biedt aan
onze bewoners en cliënten. De zorg- en dienstverlening wordt gekenmerkt door:
Eigen regie: De cliënt, of diens wettelijk vertegenwoordiger, is de baas over zijn of haar eigen leven
en behoud zoveel mogelijk de eigen regie.
Focus op kwaliteit van leven: Met oprechte aandacht en door goed te luisteren ontdekken we wat
voor elke cliënt kwaliteit van leven is. Kwalitatief goede zorg
heeft een positieve invloed op de ervaren kwaliteit van leven.
Het netwerk werkt samen, ieder vanuit de eigen rol en
deskundigheid: De cliënt of zijn of haar familie weet wat goed is
voor de cliënt. We hebben een gelijkwaardige rol in het streven
naar kwaliteit van leven.
Afspraak = vertrouwen: Samenwerking tussen
zorgprofessionals, vrijwilligers, de cliënt en het netwerk van de
cliënt betekent dat we één beeld hebben van de wensen en
behoeften van de cliënt. We hebben oog voor de kwaliteit van ons samenspel waarbij de regie van
de cliënt uitgangspunt is.
Kwaliteit van contact: Contact is oprechte aandacht voor elkaar.
Aandacht voor communicatie: Zorgvuldige en tijdige communicatie met alle betrokkenen staat altijd
onder onze aandacht. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Technologie: Technologie ondersteunt de cliënt bij het behouden van de eigen regie en de gewenste
kwaliteit van leven. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt de communicatie tussen
alle betrokkenen gemakkelijker.
Missie en Visie:
Het Hart van Joris klopt voor de kwetsbare oudere mens in de gemeenschap Oirschot en Eersel, bij
het behouden van optimale kwaliteit van leven. Joris Zorg is verbonden met deze gemeenschap of
cliënten nu thuis wonen of bij Joris Zorg. We zijn gastvrij en dementievriendelijk. Onze belofte
hebben wij daarom als volgt geformuleerd:
Met kleinschalige, persoonlijke en preventieve zorg en activiteiten voor een zinvolle dag, komen
wij al sinds 1333 op voor ouderen, kwetsbaren en hun omgeving. Ons hart klopt voor iedereen uit
De Kempen om hen te helpen zo lang mogelijk daar te wonen: thuis of in onze huizen.
Als kompas hierbij gelden onze in 2020 vernieuwde kernwaarden:
Energiek: Energiek bieden wij passende zorg in ons verzorgingsgebied om samen elke nieuwe dag
waardevol te maken.
Thuis voelen: Wij zorgen ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt: cliënten, verwanten,
mantelzorgers, vrijwilligers en de zorgprofessionals die Joris Zorg een warm hart toedragen.
Openhartig: Er is ruimte voor een goed gesprek, voor een opbouwend overleg én voor een open
dialoog.
Dapper: Vol goede moed nemen wij elke hobbel, overwinnen we samen de grootste obstakels.
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Dit laatste was in de afgelopen jaren belangrijk: Corona ging helaas niet onopgemerkt aan Joris Zorg
voorbij. Tegelijkertijd bleek de veerkracht van de mensen en de organisatie weer in volle omvang.
Wel konden naaste medewerkers en bewoners steeds gevaccineerd worden om hopelijk in 2022 tot
een normalere situatie te komen.
Tegelijkertijd is er in 2021 nagedacht over de beleidsperiode 2022-2025. De maatschappelijke stand
van zaken en de beleidsontwikkelingen zijn breed besproken en afgezet tegen de ontwikkelingen van
Joris Zorg. In het verslag van de bestuurder leest u hier meer over
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Goed bestuur en toezicht
Verslag van de bestuurder
Zoals in het bovenstaande is aangegeven is Corona niet ongemerkt voorbij gegaan en Joris Zorg heeft
gedurende het gehele jaar de impact ervan ondervonden. Het leidde onder anderen tot een
ziekteverzuim van meer dan 11 % met een langdurig verzuim van ruim 8 %. Deze percentages komen
overeen met die van andere VVT-organisaties in Zuidoost Brabant. Het gevolg van het ziekteverzuim
was een onevenredig hoge inzet van ZZP-medewerkers (Zelfstandigen Zonder Personeel) op de kleine
locaties van Joris Zorg. Bij de grotere locaties is de continuïteit relatief makkelijker te regelen. Wat bij
alle locaties steeds meer een rol speelt is de overspannen arbeidsmarkt in de zorg. In de Thuiszorg
moest echter wel een afschaling van de cliëntenzorg plaatsvinden. Gezocht is en wordt naar
mogelijkheden om cliënten en medewerkers met nieuwe technologie te ondersteunen. Zo kan
gebruik gemaakt worden van Medido (…) en is gewerkt met Tessa (tiny robots). Hierdoor is het
mogelijk om met minder medewerker meer cliënten en bewoners te ondersteunen.
Bestuurders van de VVT-instellingen in Zuidoost Brabant hebben zich bezig gehouden met de
doorontwikkeling van de ouderenzorg naar 2030 toe. Daarvoor hebben zij een regiovisie opgesteld
met de volgende strategische richtingen:






Gezamenlijk inzetten op benutten van mantelzorgers en vrijwilligers. De lokale gemeenschap
zal zoveel mogelijk betrokken worden bij kwetsbaarheidsvraagstukken van ouderen thuis en
intramuraal
De medewerkers worden op de eerste plaats gezet. Het aantal medewerkers bepaalt steeds
meer het aantal cliënten dat we kunnen opnemen in onze branche.
We investeren in digitalisering waarmee we zorgprocessen anders, slimmer en leniger
kunnen laten verlopen
We zullen samen optreden bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe wegen vinden
om enthousiasme en inzet voor de VVT-branche te genereren. We denken daarbij aan het
Lefgozer-project en andere zij-instroomtrajecten.

Joris Zorg heeft deze regionale trends vertaalt naar eigen speerpunten voor de jaren 2022-2025.
Op 11 november hebben de bestuurder, de raad van toezicht en een brede vertegenwoordiging van
de geledingen de nieuwe koers van Joris Zorg besproken. Gekozen is voor de volgende vier thema’s:

Joris Verbindt
Joris Zorg zoekt actief de verbinding op om een optimaal samenspel te creëren tussen onze
medewerkers, onze cliënten en hun verwanten. We zetten hiervoor bijvoorbeeld teambijeenkomsten
in en organiseren verwantenavonden. Ook een goed functionerende cliëntenraad is hierbij van groot
belang. Daar investeren we in. Daarnaast richten we ook de communicatie en de contacten met de
vrijwilligers op niveau in. En outilleren we het ‘welkomstraject’ met nieuwe bewoners op
sympathieke en professionele wijze. Met dit alles borgen we warme zorg waardoor onze cliënten en
hun verwanten zich thuis voelen bij Joris Zorg.
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Joris Zorg zoekt ook actief de samenwerking op met allerlei lokale stakeholders die bij kunnen dragen
aan betere zorg voor onze cliënten. Denk dan bijvoorbeeld aan initiatieven als het Seniorenpunt
Oirschot maar ook aan constructief samenwerken met gemeentes, dorpsondersteuners,
zorgprofessionals en andere zorginstellingen in de regio.
Joris Energiek
De medewerkers van Joris Zorg vormen samen het kloppend hart van onze organisatie. We
investeren in een gezonde en prettige werkomgeving, in opleidingsmogelijkheden en in duurzame
inzetbaarheid. We willen dat onze medewerkers zicht hebben op hun persoonlijke doelen en daaraan
kunnen werken. We dringen het verzuim terug en verbeteren de instroomprocessen en het reintegratiebeleid. We werken hard aan optimaal roosteren en plannen.
Joris Digizorgt
Om onze cliënten zoveel mogelijk eigen regie te (blijven) geven en tegelijkertijd onze medewerkers te
ontlasten zetten we vol in op nieuwe zorgtechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme
sensoren, aan smart glasses, aan automatische medicijndispensers en aan andere data gedreven
zorgoplossingen. Joris Zorg verhuist begin 2022 ook naar ‘The Cloud’ om klaar te zijn voor de
toekomst en voor optimale integratie van de diverse (nieuwe) systemen.
Joris Duurzaam
Verduurzamen is geen optie: verduurzamen anno nu is een must! Joris Zorg onderschrijft dit en is
voornemens in 2022 de Green Deal Zorg te ondertekenen. Daarnaast kijken we hoe we slim afval
kunnen scheiden en introduceren we ook een ‘Meatless Monday’ om de vleesconsumptie binnen
Joris Zorg te verminderen. Ten slotte kijken we ook hoe we onze gebouw gebonden installaties op
alle locaties nog verder kunnen verduurzamen.
Raad van toezicht:
De raad van bestuur in de persoon van de bestuurder geeft leiding aan Joris Zorg en legt
verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT). De raad van toezicht houdt integraal toezicht op
het beleid van de raad van bestuur en de algehele gang van zaken binnen Joris Zorg. De
uitgangspunten die worden gehanteerd, liggen onder anderen vast in de Zorgbrede Governancecode,
het landelijke kader voor toezicht op het bestuur in de zorgsector. Uiteraard wordt ook rekening
gehouden met andere wet- en regelgeving zoals de Wet op de ondernemingsraden en de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
In 2021 heeft de raad van toezicht twee bijeenkomsten besteed aan de zelfevaluatie. Er is onder
andere gereflecteerd op vraagstukken als waardengericht toezicht en de concrete invulling daarvan
in relatie tot de waarden van Joris Zorg. De raad wil nog meer aandacht besteden aan strategische
discussies en aan het goed onderhouden van de contacten met de diverse gremia. Ook de eigen
scholing, werkwijze en taakverdeling van de raad van toezicht werden besproken. De voorzitter gaat
een opleiding volgen om goed leiding te kunnen geven aan de toezichthoudende taak van de raad
van toezicht. Daarnaast is ieders werkervaring in een gesprek met voorzitter of vicevoorzitter
opnieuw getoetst op relevantie voor het werk als toezichthouder.
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De raad van toezicht is toetsbaar op de eisen die de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in
de Zorg (NVTZ) aan toezichthouders stelt. Zie hiervoor de website van de NVTZ.

Cliëntenraad
Voor Joris zorg en dus ook voor de cliëntenraad stond 2021 opnieuw voor de uitdaging om door de
Coronabeperkingen de zorg en behartiging van de cliënten zo goed mogelijk waar te maken.
De goede zorg en belangenbehartiging voor de cliënten van Joris zorg hebben we kunnen realiseren
door constructieve samenwerking tussen de medewerkers van Joriszorg, alle verwanten, vrijwilligers,
de verwantencommissies en de cliëntenraad.
De ervaringen met Corona in 2020 hebben we steeds als uitgangspunt genomen om de cliënten zo
min mogelijk te belasten met de beperkingen, rekening houdend met alle belangen.
In 2021 zijn de volgende adviezen uitgebracht:
26-02-21

De CR besluit tot positief advies over de aanvraag huisregels.

26-02-21

De CR besluit tot positief advies over het continuïteitsplan.

21-05-21

De CR besluit tot instemming voor de VIP procedure met voorgestelde aanscherping.

25-06-21

De CR besluit tot positief advies voor de jaarrekening 2020.

25-06-21

De CR besluit tot instemming met het plaatsingsbeleid.

27-08-21

De CR besluit tot instemming met de aanvraag om door te gaan met leverancier Aivex.

27-08-21

De CR besluit tot instemming met de aanvraag basisindicatoren veiligheid.

26-11-21

De CR besluit tot instemming met het draaiboek Corona.

13-12-21

De CR besluit tot een positief advies over aanstelling WZD-functionaris

Daarnaast heeft de cliëntenraad zich in 2021 (maandelijks vergadering) bezig gehouden met:










Werving nieuwe leden voor de cliëntenraad. Er zijn nog steeds vacatures.
De bestaande verwantencommissies proactief betrekken bij het wel en wee op de locaties.
Verder doorontwikkeling van de klantreis
Huishoudelijk regelement van de cliëntenraad vastgesteld (i.v.m. de nieuwe wet
medezeggenschap).
Overleg met de leverancier van de wasverzorging in verband met klachten. Dit onderwerp
komt in 2022 opnieuw aan de orde.
Doorontwikkelingen besproken van de eerstverantwoordelijke verpleegkundige en het
multidisciplinaire overleg.
Welzijnsactiviteiten en het kleinschalig leven, onder anderen eten en drinken.
Doorontwikkeling van de leefpleinen.
Uitwisseling van ideeën over de toekomst van Joris Zorg met de bestuurder, de raad van
toezicht en de cliëntenraad (juni 2021)
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Overeenkomst Cliëntenraad - Joris Zorg in het kader van de implementatie van de nieuwe
wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen(WMCZ)
Medewerking aan de PREZO-audit.
Meedenken via de Joris strategiebijeenkomsten en het Joris Verbindt-project om de
uitdagingen van de zorg in de nabije toekomst vorm te geven.

Verpleegkundige adviesraad (VAR)
Wat doet de VAR?
De VAR van Joris Zorg houdt zich bezig met de kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling
van de zorgmedewerkers. Dit doen de raad onder andere door het oppakken van signaleren uit de
organisatie over zaken die niet goed lopen of beter zouden kunnen. De raad onderzoekt
deze knelpunten en geeft advies aan het managementteam over verbeteringen.
Wie zitten in de VAR?
In de VAR zitten bij voorkeur zorgmedewerkers van de verschillende locaties van Joris Zorg. In 2021
verlieten twee medewerkers de VAR en twee nieuwe leden kwamen erbij. Ook kreeg de VAR een
nieuwe notulist, Nicolien Govers. Eind 2021 bestond de VAR uit negen leden: Yvonne van Nunen
(sinds 2021 voorzitter), Conny Emmen, Hilde van den Berg, Irma van Balkom, Yvonne Waterschoot,
Cindy van den Biggelaar, Anke Sanders, Yvon Bierens en Hermine van den Dool.
Wat heeft de VAR gedaan in 2021?
Eind 2020 heeft de VAR besloten om het thema innovatie en zorgtechnologie los te laten. Er is toen
een medewerker zorgtechnologie aangesteld die met dit thema aan de slag is gegaan.
Helaas heeft heel 2021 in het teken van Corona gestaan, waarbij de VAR er tegenaan liep dat veel
onderwerpen vooruit geschoven zijn. Wel is de VAR bezig geweest met Joris familie en de werkwijze
van de aandachtsfunctionarissen.
Verder is de VAR meer contact gaan zoeken met de bestuurder en de managers. Door de
ontwikkelingen op ICT-gebied, zijn een aantal zaken in positieve zin veranderd. Daarnaast heeft VAR
zich verdiept in het functiehuis, met name de functie van verpleegkundige.
Voor de bekendheid van de VAR is onder andere een filmpje geplaatst op Joris familie. Ook is de VAR
begonnen om iedere maand een quote te plaatsen. Daarnaast is er met Sinterklaas wat lekkers
uitgedeeld en is er een prijsvraag (woordzoeker) geweest.
Wat zijn de plannen van de VAR voor 2022?
De VAR gaat aan de slag met de kwaliteit van zorg en de vraag hoe deze verder te verbeteren en
beïnvloeden zijn. Landelijk hebben VAR’s instemmingsrecht gekregen op kwaliteitsplannen.
De doelen van de VAR zijn verder:
- Verbeteren van kwaliteit van zorg;
- Zorgen dat het beleid beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.
- Streven naar een grotere betrokkenheid van de zorg professional.
- Streven naar een groter draagvlak bij nieuw beleid.
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Vanuit de inventarisatie zijn de volgende onderwerpen naar voren gekomen, waar de VAR zich in
2022 verder op willen gaan richten:
- Knelpunten ICT-systemen;
- Aandachtsfunctionarissen;
- Beperkt lezen door collega’s van onder andere het ECD, Joris familie en protocollen;
Verder richt de VAR zich in 2022 ook op:
- Het verbreden van het draagvlak van de VAR en het voortdurend blijven zoeken naar contact met
de achterban;
- Het nauwer contact zoeken met de bestuurder en managementteam om beter aan te sluiten bij de
lopende ontwikkelingen.
- Het nauwer betrokken zijn bij onder andere de kwaliteitsplannen.
Tot slot maakt de VAR zich zorgen om het tekort van medewerkers, nu en in de toekomst en ligt de
focus van de VAR op wat VAR zou kunnen bijdragen aan oplossingen. Behoud van medewerkers en
aandacht voor complimenten geven zijn twee belangrijke aspecten daarbij!
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van Joris Zorg heeft in 2021 elf keer in verband met Corona voornamelijk
digitaal via MS-teams vergaderd. Daarnaast is er tien keer een overleg geweest met de bestuurder.
Verder zijn er diverse digitale overleggen geweest in verband met de Corona-maatregelen. De OR
heeft voorafgaand aan de OR-overleggen Teams-werkoverleggen gevoerd waarin verdieping
plaatsvond in verschillende onderwerpen zoals het continuïteitsplan, het ontruimingsplan, de
wijziging van de organisatiestructuur, het plan van aanpak voor risico-inventarisatie en –evaluatie
(RI&E), de uitbreiding van de diensten, de afbouwregeling van het salaris en de inhuur van
verschillende externen.
In verband met de Corona-maatregelen (en doordat de collega’s voortdurend bezig waren met het
beperken van de hiermee samenhangende gezondheidsrisico’s voor de Joris Zorg-cliënten) was het
aantal themabijeenkomsten dat de OR in 2021 voor de achterban heeft georganiseerd, zeer beperkt.
De ondernemingsraad heeft ondanks de Corona-maatregelen de tweedaagse scholing kunnen
volgen. De deelname aan bijeenkomsten van Lomoz (OR-platform voor Zorg en Welzijn) voor
verdieping in de taken van de OR en om te kunnen netwerken was in 2021 door de Coronamaatregelen gering.
De OR heeft op afroep overleg gehad met de manager HRM over lopende zaken, zoals de
veranderingen van de organisatiestructuur, het ziekteverzuim en actualiteiten die binnen Joris Zorg
spelen. Managers of stafleden zijn, als dit wenselijk was, ook op afroep uitgenodigd. De
ondernemingsraad heeft in 2021 één keer overleg gehad met de raad van toezicht en een
gezamenlijk overleg met raad van toezicht, cliëntenraad, managementteam en stuurgroep
wijkverpleging.
De ondernemingsraad heeft op de volgende onderwerpen een positieve advies- en
instemmingsbesluiten gegeven:
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- Adviesbesluit De functies van gastheer/vrouw avond en keuken assistent te laten vervallen;
- Adviesbesluit Vaststellen continuïteitsplan;
- Adviesbesluit Inzet externe inhuur voor het project roosteren, plannen en flexinzet;
- Instemmingsbesluit Voortzetten van de huidige afbouwregeling salaris;
- Instellingsbesluit Plan van aanpak RIE;
- Instemmingsbesluit Uitbreiding diensttijden;
- Adviesbesluit Inhuur organisatieadviseur;
- Instemmingsbesluit uitbereiding diensten;
- Instemmingsbesluit Opleidingsjaarplan 2022;
- Adviesbesluit PSA;
- Adviesbesluit Wijziging Organisatiestructuur;
- Instemmingsbesluit Ontruimingsplan (Locatie Groenendaal).
De ondernemingsraad heeft ter informatie ontvangen en besproken de MT-berichten, de jaarrekening
over 2020, managementinformatie en kwartaalrapportages, de begroting voor 2022, de RIE en
verzuimcijfers, het kwaliteitskader/-plan en het scholingsplan, corona-informatie en de hieruit
voortvloeiende acties, de ontwikkelingen met betrekking tot het leefplein.
SAZ
De locatie Hoogeloon van Joris Zorg is ontstaan uit het burgerinitiatief in Hoogeloon. Dit heeft geleid
tot een zorg coöperatie, die in formele samenwerking met Joris Zorg reguliere WMO-, ZVW- en WLZzorg levert in Hoogeloon. De verantwoordelijkheid voor de initiatieven in Hoogeloon is vastgelegd in
een samenwerkingsovereenkomst van Joris Zorg met Stichting Samen Anders Zorg (SAZ). Het bestuur
van SAZ is verantwoordelijk voor de inspraak via een verwantencommissie en/of verwantenavonden
van de zorgvilla’s in Hoogeloon en neemt deel aan de cliëntenraad van Joris Zorg. Een aandachtspunt
voor het komende jaar is hoe preventie in Hoogeloon verder vorm kan krijgen.
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Kwaliteit van zorg
Regiegroep kwaliteit
Vanaf 2020 werkt Joris Zorg met een regiegroep kwaliteit. Deze is in het leven geroepen om te
zorgen voor meer verbinding tussen alle algemene ontwikkelingen en (implementatie-)trajecten op
het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg. De regiegroep bestaat uit een manager,
regieverpleegkundige, coördinerend verpleegkundige, medewerker Joris advies, specialist ouderen
geneeskunde en beleidsadviseurs. Tot de taken van de regiegroep horen onder andere het
ondersteunen van de zorgteams bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid. Ook wordt vier keer
per jaar overlegd met de coördinerend verpleegkundigen. Op deze manier wordt het Joris-breed op
een uniforme manier aan de kwaliteit van zorg gewerkt.
Interne audits:
In de regiegroep is ook aandacht voor de interne audits. In 2021 hebben deze plaatsgevonden op
(onder andere) de onderwerpen medicatieveiligheid en elektronisch cliëntendossier (ECD). Daarnaast
heeft ook de verplichte meting basisindicatoren plaatsgevonden, waarbij de coördinerend
verpleegkundigen een kleine audit op deze onderwerpen bij elk team gehouden hebben.
Uitbreiding behandelplaatsen
In 2019 zijn 24 extra behandelplaatsen aan Joris Zorg toegekend. Hiervoor is de inzet van Novicare,
onze samenwerkingspartner voor de (para-)medische zorg op consultbasis uitgebreid. Door regionale
afspraken vanwege de corona-doorstroom is het aantal cliënten met behandeling in 2020 gemiddeld
verder toegenomen.
Bij Vestakker heeft de uitbreiding van de behandelplaatsen vertraging opgelopen. Het voornemen is
om begin 2022 te starten met het geven van zorg met behandeling.
PREZO care:
In 2021 hebben zowel de uitgestelde tussentijdse audit als de eind audit plaatsgevonden die volgden
op de externe participerende audit PREZO care die in 2019 plaatsvond. Deze audit is goed verlopen
met als resultaat dat het keurmerk nog geldig is tot begin 2023.
Een mooie uitspraak die de auditor in februari te horen kreeg: ‘Ze staan altijd voor mij klaar. Ik hoef
maar te kikken en ze zijn er. Wat ik belangrijk vind is dat als ik ze nodig heb dat ze er zijn. Ik doe
gelukkig ook nog een aantal dingen zelf. Verder is het prima geregeld. Je kan hier altijd terecht. We
zijn mensen onder elkaar’. (Bron: narratief interview; cliënt)
Bij de eindaudit was de conclusie: ‘Als auditteam herkennen wij uw organisatie als waardengedreven
op weg naar persoonsgerichte kleinschaligheid, waar u op een aantal locaties al uitdrukkelijk bent.
Waarin een bewoner ‘Kempische gemoedelijkheid’ herkent. Uw medewerkers ervaren elkaar daarbij
als samen opwerkend, en hebben een instelling om te blijven leren en ontwikkelen. Een uitdaging is
om met een lastige arbeidsmarkt te kunnen voorzien in toereikende bezetting.’
PREM Wijkverpleging 2021
PREM staat voor Patient Reported Experience Measurement. Uit deze cliëntenraadpleging onder de
cliënten van de thuiszorg komt naar voren dat de cliënten erg tevreden zijn. De zorgverlening
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beoordelen zij met een 8,4 en de medewerkers met een 8,7. In het bijgevoegde overzicht vindt u
hierover meer informatie.
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Zorgkaart Nederland
In 2021 heeft de Kwaliteitsraad van Zorgkaart Nederland het gebruik van de totaalscore van
Zorgkaart Nederland geadviseerd om vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Daarom heeft Joris Zorg
ervoor gekozen om via Facit een belteam in te schakelen om de cliëntervaringen op te halen voor
Zorgkaart Nederland Totaal.
In 2021 werd Joris zorg met een 8,1 beoordeeld door in totaal 132 respondenten. Een deel hiervan is
behaald door telefonische interviews. De managers en (coördinerend) verpleegkundigen van de
verschillende locaties houden de waarderingen bij en bespreken deze met de verwantencommissies.
Zo nodig worden gerichte acties uitgezet.
VIP kaarten
De cliënt of zijn familielid beleeft de zorg en andere dienstverlening van dichtbij. Bij ideeën hoe het
beter kan of als iemand tegen een probleem aanloopt, horen wij dat graag door het invullen van de
VIP-kaart. Deze kaart komt terecht bij de verantwoordelijk manager die het oppakt. Alle VIP-kaarten
worden verzameld zodat ze onder andere door het managementteam besproken kunnen worden. De
opmerkingen op de VIP-kaarten worden doorgaans tot tevredenheid opgelost.
Cliëntvertrouwenspersoon:
Soms is het moeilijk om onvrede direct te bespreken met de betrokkene. In zo'n situatie kan de
cliëntvertrouwenspersoon (tevens klachtenfunctionaris) ingeschakeld worden.
De cliëntvertrouwenspersoon heeft als taak te luisteren naar de onvrede en te helpen met het
oplossen daarvan. Daarnaast kan hij/zij informeren over de klachtenregeling, de klager adviseren en
desgevraagd helpen met het formuleren van de klacht. De cliëntvertrouwenspersoon registreert de
meldingen van onvrede, de werkzaamheden die hij/zij verricht heeft en de resultaten (zonder
verwijzing naar de persoon) zodat deze gegevens benut kunnen worden voor kwaliteitsverbetering.
Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang:
De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd) heeft tot taak om de cliënt of diens
vertegenwoordiger op diens verzoek advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die
samenhangen met onvrijwillige zorg, de opname of de klachtenprocedure.
Bij D’n Bolle Akker in één melding binnengekomen en bij De Nachtegaal twee meldingen. Van deze
drie meldingen zijn er twee naar tevredenheid afgehandeld. Ook de derde melding is opgepakt. Deze
was anoniem ingediend waardoor terugkoppeling naar de indiener niet mogelijk was.
Klachten
Twee klachten zijn in 2021 ingediend bij de regionale klachtencommissie waar Joris Zorg aan
verbonden is. Beide klachten zijn behandeld en de verbeterpunten die hieruit naar voren komen,
worden opgepakt.
Calamiteiten
In 2021 is er geen calamiteit gemeld bij IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).
Infectiepreventiecommissie
Er is door de infectiepreventiecommissie in 2021 gewerkt aan verschillende verbeterpunten zoals de
schoonmaak, BRMO (bijzonder resistente micro-organismen), urineweginfectie bij ouderen en de
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taakverdeling tussen de coördinerend verpleegkundigen, de aandachtsfunctionarissen en de
infectiepreventiecommissie. Met deze punten is een start gemaakt in 2020 en is een vervolg gemaakt
in 2021.
Uiteraard is ook in 2021 Corona veelvuldig besproken en is hiervoor een stappenplan uitbraak covidteam opgesteld en vastgesteld. Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten geweest met
aandachtsfunctionarissen waar onderwerpen besproken en geschoold worden. Dit betrof de
onderwerpen urineweginfectie bij ouderen, handhygiëne en desinfectans, schoonmaak bij cliënten
met cytostatica, schoonmaak en desinfecteren tilhulpmiddelen en BRMO. De scholing handhygiëne is
inmiddels uitgebreid via e-learning naar alle medewerkers vanaf niveau 2. Alle huishoudelijke
medewerkers hebben aangepast e-learning programma gehad.
Voedselveiligheid is met de wijziging van de instellingskeukens naar kleinschalige woonkeukens extra
onder de aandacht gebracht en is een structureel agendapunt voor de infectiepreventiecommissie.
Via internet is aandacht besteed aan vaste items zoal handhygiëne en gebruik Persoonlijk
Beschermende Middelen, het NORO-virus en aan MRSA en vakanties. Geen vast item, maar wel op
intranet gedeeld is de Global Handwashing Day op 15 oktober 2021.
De notulen van de vergaderingen van de infectiepreventiecommissie zijn breed gedeeld via intranet.
En over de influenzavaccinatie is in 2021 een vragenlijst onder medewerkers verspreid. De
uitkomsten hiervan zijn gebruikt om in 2021 meer medewerkers te motiveren om een vaccinatie te
halen. In 2021 hebben 15 meer medewerkers dan vorig jaar het vaccin ontvangen.
Project Voorliggend Veld en Zicht op dementie.
In het kader van het project Voorliggend Veld is met zeven VVT-organisaties (Amaliazorg, Anna
Ouderenzorg, Archipel Zorggroep, Joris Zorg, Oktober, Valkenhof en Vitalis WoonZorg Groep)
samengewerkt. Vanuit een systeem van leren, experimenteren, leren en kennis delen is onder
andere gewerkt aan:
-

-

Herdruk en verspreiding dementiewijzers met omgangstips en veel gestelde vragen
Herdruk en verspreiding boekje ‘zonder zorgen mantelzorgen’
Pilot mantelzorgconsulent bij Vitalis, uitwisseling ervaring en kennisdeling
Verdere uitrol van de Morgen Gezond Weer op Kaart
Uitwisseling en kennisdeling rondom Positieve gezondheid
Kennisdeling Maatjesproject Ananz
Langer Thuis Kompas, pilots samenwerking met fysieke seniorenpunten. Nieuw jasje,
aanpassingen en zoektocht naar goede structurele borging met minimale belasting voor
zorgorganisaties
Emailcampagne, beter contact met mensen met dementie
Plan van aanpak m.b.t. warme overdracht
Opzet digitale archiefkast

Besloten is om in 2022 de samenwerking voortzetten onder de naam ‘samen voor de mantel’.
Begin 2021 is ook gestart met een nieuw Ontwikkelplan Zicht op Dementie, waarvan Joris Zorg
kartrekker is. Hierbij zijn elf zorgorganisaties betrokken uit de regio en de zorgtrajectbegeleiders van
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zorgketen dementie Eindhoven e.o. en dementienetwerk Helmond de Peel. Alle organisaties hebben
vanuit dit project meegeholpen met de acceptatietesten, zijn getraind en hebben in co-designsessie
meegedacht over de invulling van een tweede VR-beleving (met Virual Reality-brillen) gericht op het
meebeleven van gevorderde dementie. De eerste VR-beleving wordt nu nog volop ingezet in de
regio. De opzet van de tweede VR-beleving zal in het tweede van 2022 gereed zijn.

Personeel en organisatie
Van P&O naar HRM
De afdeling P&O heeft in de afgelopen periode de stap gemaakt om zich verder te ontwikkelen tot
een volwaardige HRM-afdeling voor Joris Zorg.
Met een hoog ziekteverzuim ten gevolge van corona is veel aandacht uitgegaan naar een verstevigde
samenwerking met de Arbodienst en zijn de eerste stappen gezet om meer aandacht te besteden
aan de preventie van ziekteverzuim. In het kader hiervan is ook bedrijfsmaatschappelijk werk
ingezet. Er is een verbeterplan opgesteld aan de hand van de risico inventarisatie en evaluatie.
Helaas is eind 2021 de bedrijfsarts teruggetreden en zijn met partner HCC afspraken gemaakt over de
continuïteit.
De periode van COVID-19 heeft tevens veroorzaakt dat veel processen anders en sneller opgepakt
moesten worden om nieuwe collega's of vervangers aan te stellen. Dit was een grote uitdaging en
leidde ertoe dat een aantal processen en projecten verbeterd moesten worden. Ook is er voor
gekozen om een laag van leidinggevenden tussen teams en managers te ontwikkelen met name om
het mogelijk te maken meer aandacht voor de medewerker te hebben. HRM heeft nieuwe
functiebeschrijvingen opgesteld en een herontwerp van de organisatie opgesteld op basis van de
input van coördinerend verpleegkundigen, medewerkers en het managementteam. Deze wijziging in
de organisatie is eind 2021 goedgekeurd door de ondernemingsraad. Ook de cliëntenraad heeft de
instemmingsaanvraag in 2021 besproken.
Deze ontwikkelingen vallen allemaal binnen het kader van Joris Energiek. Dit thema is ontwikkeld
met input van de verschillende raden binnen Joris Zorg en de medewerkers.
Concreet gaat het bij dit thema om:
1. aandacht voor de medewerker door het voeren van de zgn. Sterk in je werk- gesprekken
met de leidinggevende;
2. verbetering van de effectiviteit van de instroomprocessen;
3. met een brede aanpak van het verzuim het verzuimpercentage in 2022 terug te dringen
van gemiddeld 11 % in 2021 naar 8 % in 2022;
4. het optimaliseren van de verwerking van de personele gegevens;
5. het ontwikkelen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Het project roosteren/plannen en flexinzet is opgestart met een Quickscan welke inzichten gaf in de
verbeterpunten en behoeften van de teams.
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Binnen HRM is door Opleidingen veel aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen binnen het
project veilig leerklimaat. Het lerend werken heeft zich sterk ontwikkeld en heeft ook geresulteerd in
een mooi artikel over Joris Zorg in Onderwijs en Gezondheidszorg, nr. 5, september 2021.

Facilitaire dienstverlening
De facilitaire dienstverlening krijgt een duidelijker plaats in de organisatie door de aanstelling van
een teamleider in de persoon van Tanya van der Wolf. Per 1 januari 2021 zijn alle teamondersteuners
in Oirschot onder haar leiding gaan werken. Inmiddels zijn ook de woonondersteuners van de overige
locaties hier aan toegevoegd.
In 2020 werd geconstateerd dat er op het gebied van schoonmaak verschillende verbeterpunten
waren. De geplande trainingen in het kader van kwaliteitsverbeteringen konden door Corona niet
plaatsvinden. Door middel van e-learning en 1-op-1-ondersteuning on the job zijn er duidelijk
verbeteringen gerealiseerd.
Een ander aandachtspunt was het legionellabeheer. Met behulp van Water Totaal Beheer is duidelijk
geworden dat er structureel en goed gespoeld wordt. Al met al is het beheer onder controle maar de
legionella is echter nog niet weg. In 2022 zal daarom gestart worden met chemische reiniging.
Vanuit de cliëntenraad kwam het signaal dat cliënten en verwanten nog verbeterpunten hebben
voor de wasverzorging. Zij hebben vraagtekens bij de kwaliteit en kledingstukken raken kwijt of doen
er erg lang over voordat ze uit de was terugkomen. Om hierin verbetering aan te brengen, is een plan
van aanpak gemaakt.
Per 1 januari 2022 geeft de teamleider facilitair ook leiding aan de afdeling Telefonie. Er wordt nu
onderzocht of het wenselijk is om een FMIS (facilitair managementinformatiesysteem) uit te rollen
dat dan in de loop van 2022 geïmplementeerd kan worden.

ICT-ontwikkelingen
In 2021 is de ontwikkeling van een totaalprogramma ICT voor Joris Zorg verder te hand genomen.
Een stuurgroep, aangevuld met externe expertise op het terrein van informatie-architectuur, heeft
het op zich genomen om Joris Digizorgt tot ontwikkeling te brengen. Concreet gaat het daarbij om de
volgende programmalijnen voor de komende jaren:
De technische infrastructuur is op alle locaties op orde gebracht ter voorbereiding van het realiseren
van de verdere ICT-ontwikkelingen. Ook is daarbij gewerkt aan het realiseren van mobiele
werkplekken
Begonnen is met het implementeren van zgn. slimme zorgtechnologie. In het kader hiervan zijn er op
de Nachtegalen pilots uitgevoerd met het gebruik van slimme sensoren en slimme sloten op de
deuren. Cliënten, verwanten en medewerkers zijn nauw betrokken geweest bij dit project en ook de
cliëntenraad heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Op basis van de leerervaringen van
Nachtegalen is besloten om de slimme sensoren en slimme sloten in 2022 op alle locaties van Joris
Zorg te realiseren.
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Ook is in 2021 gewerkt aan het naar de cloud gaan (of zoals dit binnen Joris Zorg genoemd wordt
‘Joris in de Wolken’). Het voornemen was om met een nieuwe leverancier op 11 december naar de
cloud te gaan maar deze datum is helaas niet gerealiseerd. De overgangsdatum is nu verschoven
naar 2022.
Inkoop
Binnen Joris Zorg was geen inkoopfunctie binnen de organisatie belegd. In de afgelopen periode
werd duidelijk dat er veel op medewerkers afkomt als het gaat om nieuwe middelen en materialen,
leveranciers en contracten. Op basis van een inkoopanalyse heeft Joris Zorg ervoor gekozen om in
2021 en 2022 een inkoper voor 16 uur per week in te huren om de inkoopprocessen en verantwoordelijkheden in te richten en om de uitvoering ervan goed te beleggen.
Personeelssamenstelling
In onderstaand overzicht is de functieverdeling van het personeel van Joris Zorg weergegeven. Naast
de medewerkers zijn er in totaal meer dan driehonderd vrijwilligers actief bij de verschillende
locaties.
In 2020 zijn er op alle niveaus medewerkers geschoold om zich verder te ontwikkelen ten behoeve
van een brede inzetbaarheid voor cliënten. In onderstaande tabel is dit niet op te maken omdat het
gaat om EVV-ers (Eerste Verantwoordelijke Verzorgende) en contactverzorgenden.
Ook heeft er een uitbreiding plaatsgevonden op het gebied van behandeling. Joris Zorg heeft een
lange verbintenis met Novicare. In het kader van verzwaring van cliënten worden tevens meer
behandelaars ingezet. Onder deze behandelaars vallen ook niveau 5- en 6-medewerkers.

Onderdeel

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1
2
3
4
5/6

Overig
niet

Leerlingen
(BBL)

Totaal

zorggebonden

Zorg Thuis
(extramuraal)

0,43

5,59

7,37

2,23

0

15,62

59,49

92,23

18,63

1,92

5,42

192,79

0,98

22,98

Zorg op locaties
(Wet Langdurige
Zorg)

15,1

Huishoudelijke
zorg thuis
(Wet Maatschap.
Onderst.)
Overige

1,39

Totaal

38,49

22

59,92

97,82

0,81

3,24

36,21

19,52

26,81

7,39

42,61

19,52

17

61,17
292,56
(FTE)

Financiën en risicoafwegingen
De keuzes in financiering zijn transparant en verantwoordelijkheden zijn duidelijk
In 2021 eindigt Joris Zorg met een positief exploitatieresultaat van
€ 833.545,- opgebouwd uit:
Exploitatiesaldo aanleunwoningen/appartementen
Exploitatiesaldo zorggebouwen
Exploitatiesaldo zorgverlening
Totaal

€ 82.532
€ 952.005
€ -200.992
€ 833.545

(2020:
(2020:
(2020:
(2020:

€ 120.967)
€ 685.858)
€ 106.783)
€ 913.608)

Het exploitatiesaldo van de aanleunwoningen 2021 is gedaald als gevolg van een stijging van de
onderhoudskosten en afschrijvingskosten.
Het exploitatiesaldo van de zorggebouwen is in 2021 gestegen als een gevolg van een stijging van de
omzet en een daling van de afschrijving.
Het exploitatiesaldo zorgverlening is naast de ontvangen schenkingen (€ 401.245) flink gedaald door
onder andere lagere ontvangen subsidies (zorgbonus) en hogere personeelskosten.
Voor het Centrum van Levensvragen ontvangen subsidie (€ 216.416) is gelijk aan de gemaakte kosten
hiervoor (verwerkt onder overige bedrijfskosten)
In de hiernavolgende tabel is de resultatenrekening weergegeven.

Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten

2021
25.054.921
752.512
909.333
26.716.766

2020
24.181.077
1.146.906
395.879
25.723.862

Verschil
873.844
-394.394
513.454
992.904

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Kosten

18.686.404
1.312.705
5.464.075
25.463.184

17.855.738
1.549.893
5.040.146
24.445.777

830.666
-237.188
423.929
1.017.407

1.253.582

1.278.085

-24.503

-420.037

-364.477

-55.560

833.545

913.608

-80.063

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat boekjaar
Onderstaand zijn de voornaamste afwijkingen weergegeven.


Opbrengsten zorgprestaties; lagere vergoeding Corona € 1.176.527, stijging kwaliteitsbudget
€ 342.929 en toename omzet reguliere zorg € 1.707.442.
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Subsidies; lagere zorgbonus € 576.021, eenmalige subsidie Centrum voor Levensvragen
€ 216.416 en lagere overige subsidies € 34.789.
Overige bedrijfsopbrengsten; lagere opbrengst horeca € 32.512, lagere verhuuropbrengsten
€ 12.085 , ontvangen schenkingen € 401.245 en hogere andere baten € 156.806
Personeelskosten; lagere zorgbonus € 573.021, lagere personeel niet in loondienst € 84.718
en hogere kosten medewerkers in loondienst € 1.488.404.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa; in 2021 is er een nieuw strategisch
vastgoedbeheer vastgesteld (herijking levensduur van de panden). Onder andere hierdoor is
de afschrijving gedaald met € 237.188.
Overige bedrijfskosten; hogere onderhoudskosten € 132.728, eenmalige kosten Centrum
voor Levensvragen € 216.416 en hogere overige kosten € 74.786.

Joris Zorg heeft een goede financiële positie. Uit de gerealiseerde resultaten mogen blijken dat er
feitelijk ook een splitsing wordt gemaakt waarbij de financiële stromen gekoppeld zijn aan de
doelstellingen daarvan. Bij de gebouwen is ook ruimte om onderhoud en noodzakelijke aanpassingen
te doen.

Belangrijke risicoafwegingen voor 2021
Hieronder zijn de belangrijke risico’s en uitgangspunten vermeld. Deze risico’s zijn per kwartaal
bespreekbaar gesteld in de RvT-vergaderingen en vooraf met het managementteam gewogen. Voor
2021 zijn de mogelijke voorziene risico’s en aandachtspunten in de begroting opgenomen.
In beleidsrichtingen hebben we te maken met de volgende punten:
1. In 2021 heeft er wederom een verzwaring van de zorgzwaarte plaatsgevonden naar hogere
ZZP’s (met een hoger aandeel van de behandelcomponent). De noodzakelijke investeringen
om ook ten behoeve van de uitbreiding huiskamers bij de locatie Sint Joris voor adequate
behandelfaciliteiten te zorgen zijn in 2021 afgerond waardoor het mogelijk maakt dat wij in
2021 de behandelcomponent verder hebben kunnen inregelen en uitbreiden. De realisatie
van de voorgenomen en goedgekeurde behandelplaatsen voor de locatie Vestakker is
tijdelijk uitgesteld. De voorinvestering in opleiding t.b.v. kwaliteitsverbetering is wel
gerealiseerd.
2. Van verzorgingshuis naar verpleeghuis, de verzwarende cliëntengroep, stelt andere eisen aan
iedereen. We bevinden ons in een leercurve met elkaar. In 2021 is geïnvesteerd in verdere
multidisciplinaire samenwerking en de juiste deskundigheidsmix. Voor 2021 zijn de
opleidingen EVV-er verder uitgerold en zijn verpleegkundigen en coördinerend
verpleegkundigen op alle locaties ingezet. Zij zijn ingezet t.b.v. het testen, de
verpleegkundige bereikbaarheid t.b.v. Corona-knelpunten, de cohort-ondersteuning in de
regio en bij tijdelijke quarantaine afdeling van Joris Zorg. Ten gevolge van de besmettingen
en verzuim is er een groot beroep gedaan op flexmedewerkers en ZZP-ers. Dit alles in een
krapper wordende arbeidsmarkt waarin inzet duurder wordt ten gevolge van de inzet van
ZZP-ers. In 2021 zijn de risico’s met de raad van toezicht besproken mede in relatie tot
Corona. De ambities van Joris Zorg moesten worden bijgesteld nu Joris Zorg met een hoger
dan verwacht ziekteverzuim te maken kreeg.
19

3. Joris Zorg heeft in 2021 grote investeringen gedaan in de netwerkinfrastructuur. Deze
investeringen zijn gekoppeld aan de kwaliteitsmiddelen. Met deze grote investeringen
bereidt Joris Zorg zich voor de op toekomst waarin zorgtechnologie een steeds belangrijkere
rol zal spelen.
4. Samenwerken wordt steeds meer gevraagd en Joris Zorg participeert in regionale projecten.
Er wordt geparticipeerd in tenminste vijf projecten verbonden met transitiemiddelen WLZ.
Joris Zorg heeft o.a. het projectleiderschap op zich genomen samen met Fontys Hogeschool
in het project Langer Veilig Thuis. Het is voor een kleinere organisatie steeds de vraag of we
flexibel genoeg zijn en voorzien zijn van voldoende denkcapaciteit om bewegingen die nodig
zijn in te kunnen zetten. In netwerkverbindingen en samenwerkingen geven we dit binnen
het VVT- platvorm Zuidoost Brabant met elkaar vorm. Juist in Corona-tijd heeft dit geleid tot
snel handelen m.b.t. bijvoorbeeld beschermende hulpmiddelen en de gezamenlijke inzet
t.b.v. cohortafdelingen in de regio.
5. Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op
de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties
noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële
nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting Joris Zorg heeft op basis van een risicoanalyse
een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en
verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe
controles.
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1 JAARREKENING

1

Stichting Joris Zorg

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-21
€

31-dec-20
€

1
2
3

0
14.740.768
0
14.740.768

0
15.054.322
0
15.054.322

4
5

0
0

0
0

6
7
8
9

322.055
996.777
0
11.156.434
12.475.266

0
2.197.963
0
7.495.081
9.693.044

27.216.034

24.747.366

31-dec-21
€

31-dec-20
€

454
401.245
8.775.125
1.028.870
10.205.694

454
0
8.634.397
737.298
9.372.149

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

626.532

310.071

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

12.421.500

10.270.500

6
13

0
3.962.308
3.962.308

327.891
4.466.755
4.794.646

27.216.034

24.747.366

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref.

2021
€

2020
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

16

25.054.921

24.181.077

Subsidies

17

752.512

1.146.906

Overige bedrijfsopbrengsten

18

909.333

395.879

26.716.766

25.723.862

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

18.686.404

17.855.739

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

1.312.705

1.549.893

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

0

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

22

0

0

Overige bedrijfskosten

23

5.464.075

5.040.146

Som der bedrijfslasten

25.463.184

24.445.777

BEDRIJFSRESULTAAT

1.253.582

1.278.085

-420.037

-364.477

833.545

913.608

2021
€

2020
€

82.532
349.768
401.245
833.545

120.967
792.641
0
913.608

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

24

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanleunwoningen
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

2021
€

€

1.253.582

20, 21
11
18

1.312.705
316.461
0

1.278.085

1.201.709
131.218
0
1.629.166

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

0

0

5
7

0
1.201.186

0
-1.625.628

6
13

-649.946
-504.447

745.098
1.336.167
46.793
2.929.541

24
24
24

0
-420.037
0

Vervreemdingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Uitgegeven leningen u/g
Aflossing leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

0
-364.477
0
-364.477
2.702.172

2
2
1
1

-999.151
0
0
0

-2.483.165
348.184
0
0

3

0

0

3

0

0

3
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0
-999.151

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Kortlopend bankkrediet

455.637
3.066.649

-420.037
2.509.504

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

1.332.927

4

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12
12
13

2020
€

3.000.000
-849.000
0

-2.134.981

0
-624.000
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.151.000

-624.000

Mutatie geldmiddelen

3.661.353

-56.809

7.495.081
11.156.434
3.661.353

7.551.890
7.495.081
-56.809

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

9
9
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.4.1 Algemeen
Activiteiten
Zorginstelling Stichting Joris Zorg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Oirschot, op het adres St Jorisstraat 1, en is
geregistreerd onder KvK-nummer 41095652
De belangrijkste activiteit is ouderenzorg.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). en daarmee aan de
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Toelichtingen
op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling, omdat er zowel qua finaciële situatie als qua
beleidsvorming geen redenen of voornemens te zijn om niet te continueren.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:
Vergelijkende cijfers
De cumulatieve aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2021 in het overzicht Materiele Activa
(1.6b) zijn aangepast voor de activa die in het verleden geheel waren afgeschreven, waardoor aansluiting met de interne
activaspecificatie is gemaakt. Per saldo heeft dit geen impact op de boekwaarde. De cumulatieve aanschafwaarde en
cumulatieve afschrijving zijn verlaagd met de volgende bedragen:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
4.622.210
Machines en installatie
2.632.062
Ander bedrijfsmiddelen
1.415.567
Schattingswijziging
Joris Zorg heeft in het boekjaar een nieuw strategisch vastgoedbeheer vastgesteld waarbij de verwachte economische
levensduur en eventuele restwaarde van panden zijn herijkt. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van
gebouwen is aangepast . Voor delen van de gebouwen die een kortere of langere gebruiksduur hebben wordt ook een
kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering).
Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de
afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden.
Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten 2021 met circa € 111.000 afgenomen ten opzichte van de kosten bij
ongewijzigde uitgangspunten. Het gevolg voor de resterende jaren is gering en niet noemenswaardig.

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet
in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de realiseerbare waarde lager is dan de
boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de indirecte en directe realiseerbare waarde.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de
afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties
geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar
waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is
dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg
alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan
een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de
transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
5
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Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire
methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van verwachte levensduur.
ICT 3 jaar en inventaris 10 jaar. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te
onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen afzonderlijk
afgeschreven.
Dit jaar is een aanvang gemaakt met het opstellen van een meerjaren huisvestingsplan waarbij ook de verwachte
levensduur van de panden is ingeschat. De afschrijvingen zijn hierop aangepast.
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere dan
normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de verplichting.
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het
materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de
economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld.

Investeringssubsidies
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Groot onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven
toegewezen aan de samenstellende delen.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten
dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het
einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen
voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget
(artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
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.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en
die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen
gewaardeerd tegen contante waarde.
In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.
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Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is
van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking
hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het opnemen van activa en
passiva (zoals eerder vermeld).
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het
geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Pensioenen
Stichting Joris Zorg 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 Joris Zorg. De verplichtingen, die
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn
(PFZW). Joris Zorg betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2021
bedroeg de dekkingsgraad 106.6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een
herstelplan opgesteld voor De Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de
dekkingsgraad ultimo 2027.
Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld
om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer
mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de wettelijke eisen
kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW
volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW
niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).
PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Joris Zorg 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. Joris Zorg heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als
gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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.

1.4.7 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.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

7.834.987
5.695.743
1.210.038
0
0

8.184.963
5.997.113
872.246
0
0

14.740.768

15.054.322

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

15.054.322
999.151
0
1.312.705
0
0
0
0

14.121.050
2.483.165
0
1.201.709
0
0
0
348.184

Boekwaarde per 31 december

14.740.768

15.054.322

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 1.6.
Als voornaamste investeringen in 2021 zijn te vermelden:
Aivex alarmering Oirschot en Hoogeloon
130.599
Verbouwing huiskamers Oirschot
476.019
Vervangen Wifi
217.678
Vervangen smartphones
73.500
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 1.7.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ
t/m 2019
€

2020
€

2021
€

Saldo per 1 januari

0

-327.891

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

-1.155
329.046
327.891

322.055

-327.891
0
322.055
-1.155
329.046
649.946

Saldo per 31 december

0

0

322.055

322.055

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

a

322.055

totaal
€

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

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

31-dec-21
€

31-dec-20
€

322.055
0
322.055

0
327.891
-327.891

31-dec-21
€

31-dec-20
€

22.825.914
22.503.859
322.055

20.569.493
20.897.384
-327.891

31-dec-21
€

31-dec-20
€

16.814
180.961
74.341
79.446

60.330
200.711
69.461
115.366

0
453.029

0
1.518.574

192.186
996.777

233.521
2.197.963

Toelichting:
Hier is alleen 2021 nog af te rekenen met NZA.

7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Verzekeraars
WMO
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen:
- Te ontvangen subsidie zorgbonus
- Te ontvangen corona-compensatie
Overige overlopende activa:
Transitoria
Totaal debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De lichtge daling van de diverse debiteuren is een gevolg van lichte daling van de omzet in die producten en een nog strakker
aanmaningsbeleid. Naar verwachting zullen deze posten allemaal in 2022 ontvangen worden er zijn geen dubeuze posten opgenomen.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

11.156.029
405
0
11.156.434

7.494.355
726
0
7.495.081

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

454
401.245
8.775.125
1.028.870

454
0
8.634.397
737.298

10.205.694

9.372.149

Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten
Totaal liquide middelen
Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door opname van een nieuwe lening ad € 3.000.000
PASSIVA
10. Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

Kapitaal

454

0

0

454

Totaal kapitaal

454

0

0

454

Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

Bestemmingsreserves:
Schenkingen

0

401.245

0

401.245

Totaal bestemmingsreserves

0

401.245

0

401.245

Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

Bestemmingsfondsen:
RAK
RAK aanleunwoningen

6.842.606
1.791.791

349.768
82.532

-291.572
0

6.900.802
1.874.323

Totaal bestemmingsfondsen

8.634.397

432.300

-291.572

8.775.125

Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

Algemene reserves:
Reserve overige activiteiten

737.298

0

291.572

1.028.870

Totaal algemene en overige reserves

737.298

1.667.090

291.572

1.028.870

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen.
Over de jaren 2019 en 2020 is de resultaatbestemming per abuis onjuist geweest. Het zorgresultaat over 2019 (-/- € 398.355) en 2020
(€ 106.783) was in de reserve overige activiteiten geplaatst. Via de overige mutaties is dit naar de Reserve Aanvaardbare Kosten
(RAKL) geboekt.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
11. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2021
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2021
€

jubileumverplichtingen
langdurig zieken
doorbetaling na 45 dienstjaren

164.314
145.757
0

23.037
256.911
190.479

8.209
82.517
0

0
63.240
0

179.142
256.911
190.479

Totaal voorzieningen

310.071

470.427

90.726

63.240

626.532

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

205.343
421.189
626.532

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van
de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het reeële personeelsbestand.
Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee
jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover
deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. Door stijging
van langdurig zieken is hier ook een toename te zien. Van de voorziening 2020 is € 82.517 daadwerkelijk uitgekeerd en € 63.240 vrij
gevallen.
Voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren
De voorziening doorbetaling na 45 dienstjaren betreft een voorziening voor medewerkers die gebruik maken van de regeling om na 45
dienstjaren in de zorg- en welzijnssector vervroegd uit te treden en voor de medewerkers die naar verwachting in de toekomst zullen
opteren voor het gebruik van de regeling. Binnen deze regeling hebben medewerkers die opteren voor de regeling en voldoen aan de
voorwaarden, recht op een maandelijkse uitkering die voor rekening van de werkgever komt. De voorziening betreft de beste schatting
van de contante waarde van de verschuldigde uitkeringen en daarmee samenhangende kosten. Hiervoor is bepaald welke
medewerkers voldoen aan de voorwaarden voor de regeling en is per medewerker een inschatting gemaakt van de kans dat
daadwerkelijk wordt geopteerd voor de regeling. De gehanteerde disconteringsvoet is ingeschat op gelijke hoogte als de jaarlijkse
indexatie van de uitkering.
De voorziening is bepaald op basis van de 'verplichting per balansdatum-methode'.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

31-dec-21
€

31-dec-20
€

12.421.500
12.421.500

10.270.500
10.270.500

2021
€

2020
€

10.894.500
3.000.000
699.000
13.195.500

11.518.500
0
624.000
10.894.500

774.000

624.000

12.421.500

10.270.500

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

774.000
12.421.500
2.270.000

624.000
10.270.500
142.500

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden (onderdeel 1.7).
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij ING N.V. luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• Zorgcomplex, 1e in rang, gelegen aan Den Hofpad 1 te Vessem
• Verpanding bedrijfsactiva van stichting Sint Joris
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen en extra uren
Eindejaarsuitkering
Terug te betalen subsidie zorgbonus
Transitoria
Vooruitontvangen bedragen
Diversen
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-21
€

31-dec-20
€

720.590
774.000
413.541
56.833
81.433
445.244
878.807
71.395
19.143
160.775
105.919
234.628

991.218
624.000
700.743
66.856
91.462
441.335
696.087
73.616
16.431
248.871
92.775
423.362

3.962.308

4.466.755

Toelichting:
De hier opgenomen kortlopende schulden zijn normale kortlopende schulden welke in 2022 afgewikkeld zullen worden.
De daling van de kortlopende schulden zijn o.a. crediteuren is grotendeels het gevolg van het feit dat er per 31 december 2020 nog
voor ruim € 300.000 als afwikkeling van de verbouwing was te betalen naast de reguliere crediteuren. en € 253.000 minder belasting
over de uitbetaalde zorgbonus ten opzichte van 2020.
De aflossingsverplichting van de langlopende leningen is gestegen door de nieuw afgesloten lening in 2021
De post schulden terzake pensioenen is in 2021 aanmerkelijk lager. PFZW in de premie voortaan in de maand zelf en niet meer
achteraf zoals in het verleden.
De post vakantiedagen en extra uren is opgebouwd uit te betalen vakantieuren en te betalen extra uren. De extra uren waren in geld
€336.728 tegen €243.816 in 2020.De vakantieuren waren €595.591 tegen €452.221. De stijging is veroorzaakta doordat minder
vakantie is genoten door hoger ziekte verzuim en extra werk ivm corona
De post diversen is verlaagd met onder andere de vooruitontvangen deel kwaliteitsgelden voorr ict-project.
14. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling kunnen
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. De instelling handelt in
overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen niet in financiële derivaten.
Kredietrisico
De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De kredietrisico’s zijn
beperkt.
Renterisico
Het renterisico voor de instelling is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de
looptijd.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans opgenomen verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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15.a. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:
Onroerende zaak

Geschatte
jaarhuursom
2022

Omvang
verplichting
komende 5 jaar

Omvang
verplichting
resterende
jaren

Einddatum
huurcontract

Hoofdstraat 45C Hoogeloon

€

95.200

€

476.000

€

952.000

31/12/2032

Flinkert 23,24 en 26 te Vessem

€

165.600

€

621.000

€

621.000

31/10/2025

Totaal

€

260.800

€

1.097.000

€

1.573.000

De huurverplichtingen kwalificeren op grond van de bepalingen van RJ-Richtlijn 292 Leasing als operational leae en zijn om die reden
niet in de balans opgenomen.
Overige verplichtingen
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichting Joris Zorg heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke
inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne
en externe controles.
Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2021 richt deze
onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en
lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten
kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in
het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt.
Stichting Joris Zorg verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de
coronacompensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.
15.b. Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. Stichting Joris
Zorg 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.
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1.6.b. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

12.335.270
0
4.150.307

8.478.827
0
2.481.715

1.862.781
0
990.535

0
0
0

0
0
0

22.676.879
0
7.622.557

Boekwaarde per 1 januari 2021

8.184.963

5.997.113

872.246

0

0

15.054.322

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

213.756
0
563.732
0
0

149.291
0
450.661
0
0

636.104
0
298.312
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

999.151
0
1.312.705
0
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021
Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen
bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

Totaal
€

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

-349.976

-301.370

337.792

0

0

-313.554

12.549.026
0
4.714.039

8.628.118
0
2.932.376

2.498.885
0
1.288.847

0
0
0

0
0
0

23.676.030
0
8.935.262

7.834.987

5.695.743

1.210.038

0

0

14.740.768

2-5%

5-10%

10-20%

-

-
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1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
ING 65.15.66.339
ING 65.00.56.868
ING 80.03.64.317
ING 80.09.60.734
Totaal

17-9-2013
17-9-2013
2-1-2019
24-2-2021

1.300.000
12.500.000
475.000
3.000.000

Werkelijkerente

Restschuld
Nieuwe
Einde rente31 december leningen in
vast periode
2020
2021
€

%
10
10
10
10

Hypothecair
Hypothecair
Hypothecair
hypothecair

2,20%
3,30%
1,95%
1,68%

1-1-2024
1-1-2024
1-12-2023
29/1/2031

764.500
9.750.000
380.000
0
10.894.500

€
0
0
0
3.000.000
3.000.000

Aflossing
in 2021

Restschuld
31 december
2021

Restschuld
over 5 jaar

€

€

€

76.500
500.000
47.500
75.000
699.000

688.000
9.250.000
332.500
2.925.000
13.195.500

0
0
95.000
2.175.000
2.270.000

Resterende
looptijd in
jaren eind
2021

Aflossingswijze

Aflossing
2022

Gestelde
zekerheden

€
2
2
7
10

Lin
Lin
Lin
lin

76.500
500.000
47.500
150.000
774.000

vaste activa
vaste activa
vaste activa
vaste activa

Joris Zorg voldoet aan de eisen van de bank en heeft een Debt Service Cover Ratio > 1,4, een solvabiliteit > 25% en een Senior Net Debt to Ebitda < 3,5.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2021
€

2020
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
Opbrengsten Wmo
Zorg-gerelateerde corona-compensatie
Overige zorgprestaties

1.106.652
20.592.910
1.964.451
851.892
477.133
61.883

1.311.862
18.719.887
1.621.522
812.374
1.653.660
61.773

Totaal

25.054.921

24.181.077

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In 2021 is er een overproductie gemaakt van € 18.752 welke in de opbrengsten is meegenomen, en we verwachten ook dat het eerder
toegekende budget met genoemd bedrag zal worden opgehoogd maar er bestaat het risico dat dit bedrag zal worden teruggevorderd.

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 477.133 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen de
volgende zorgdomeinen:
•Wet langdurige zorg €
•Overig
€

440.954
36.179

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2021. De in de opbrengsten verwerkte coronacompensatie is daarom gebaseerd op een schatting. Daarbij is rekening gehouden met de berekende omzetderving (verminderd met
minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie daarvan en (voorlopige) afspraken
met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-compensatie hoger of lager wordt vastgesteld dan waarmee in deze
jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2022. Verwacht wordt dat het
afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn.

De daling van de opbrengst zorgverzekeringswet wordt grotendeels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt waardoor er minder pesoneel
beschikbaar is en dus minder zorg verleend kan worden.
De opbrengst vanwege WLZ is gestegen, enerzijds door tariefstijging, maar zeker ook door verhoging van de zorgvraag voornamelijk
overgang van "zonder behandeling" naar "met behandeling".
De kwaliteitsgelden zijn verhoogd met de laatste termijn van de tijdelijkheid van de regeling. Met ingang van 2022 zullen deze in de tarieven
verwerkt gaan worden.
17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Subsidie zorgbonus
Opleidingsubsidies
Subsidie Centrum voor Levensvragen

393.348
142.748
216.416

969.369
177.537
0

Totaal

752.512

1.146.906

Toelichting:
Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning daarop
en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover.
De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen en de subsidieaanvraag
daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, inclusief de
belastingheffingen, is verwerkt onder de personeelskosten. Voor 2021 aanmerkelijk lager omdat het toegekende bedag per medewerker lager
is.
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18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Overige opbrengsten:
- Verhuuropbrengsten
- Opbrengsten servicekosten
- Opbrengsten maaltijdverstrekking
- Opbrengsten horecavoorzieningen
- Opbrengsten overige baten
- Ontvangen schenkingen

284.994
12.067
0
3.764
207.263
401.245

292.445
16.702
13.216
23.059
50.457
0

Totaal

909.333

395.879

Toelichting:
Onder overige opbrengsten zijn de gelden verantwoord die ontvangen zijn in het kader van de regionale samenwerking "voorliggend veld".
Voor de ontvangen schenkingen zijn geen bestemmingen aangegeven zodat deze in het resultaat vallen en bij de resultaatverdeling wordt
deze ondergebracht bij "reserve overige activiteiten".

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- Opleidingskosten
- Reis- en verblijfkosten
- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing
- Andere personeelskosten

11.917.853
1.913.708
964.197

10.810.611
1.838.739
835.736

258.088
189.667
396.348
580.866

158.973
189.612
969.369
502.304

Subtotaal
Personeel niet in loondienst:
- Kosten uitzendkrachten

16.220.727

15.305.344

2.465.677

2.550.395

Totaal personeelskosten

18.686.404

17.855.739

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

302

284

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

302

284

Toelichting:
De personeelskosten stijgen doordat we meer "behandeling" leveren, er meer medewerkers ivm ziekte zijn die doorbetaald en vervangen
moeten worden en vervanging wordt meer gedaan door zzp'ers die veel duurder zijn. Bij zzp'ers en inhuur behandelaren zijn geen sociale
lasten van toepassing waardoor een niet evenredige stijging. De pensioenpremie is met 1,5% gestegen hetgeen grotendeels de stijging
verklaard, ook nog rekening houdend met het voorstaande.

18

Stichting Joris Zorg

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2021
€

2020
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

1.312.705

1.549.893

Totaal afschrijvingen

1.312.705

1.549.893

Toelichting:
Dit jaar is een aanvang gemaakt met het opstellen van een meerjaren huisvestingsplan waarbij ook de verwachte levensduur van de panden
is ingeschat. De afschrijvingen zijn hierop aangepast.
23. Overige bedrijfskosten
2021
€

2020
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoudskosten
Energiekosten
Huur en leasing
Kosten Centrum voor Levensvragen

980.677
1.554.998
1.369.927
726.716
303.029
312.312
216.416

998.273
1.483.388
1.355.807
593.988
300.017
308.673
0

Totaal overige bedrijfskosten

5.464.075

5.040.146

Toelichting:
Bij de overige bedrijfskosten is de stijging van het onderhoud het meest opvallend. Dit is een gevolg van het feit dat in 2020 onze gebouwen
grotendeels "gesloten" zijn geweest ivm Corona. Daardoor is toen alleen het hoognodige en het verplichte onderhoud gedaan. In 2021 Is er
derhalve achterstallig onderhoud geweest.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

0
0

0
0

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-420.037
-420.037

-364.477
-364.477

Totaal financiële baten en lasten

-420.037

-364.477

De voornaamste reden van de stijging van de rentekosten is het afsluiten van een nieuwe lening ad € 3.000.000 begin 2021.

26. Honoraria accountant

2021
€

2020
€

45.430
10.250
12.705

46.767
10.250
6.700

68.385

63.717

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.)
3 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
27. Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan.
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25. Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2021 is als volgt:

1
2
3
4
5
6
7
8

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
H.J.J. Engels
Functie (functienaam)
Bestuurder
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
1-apr-16
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
heden
(Fictieve) dienstbetrekking?
Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
134.388
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
12.666
Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris
147.054

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

170.000

1
2
3
4

Vergelijkende cijfers 2020
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

Ja
100%
129.000
11.706
140.706

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

163.000

Toezichthoudende topfunctionarissen
M.D. den Ouden
Voorzitter RvT
1-jan-17
heden
15.617

C.E.J.M. Cransveld
Lid RvT
1-jan-16
heden
10.745

W.A.M. Claassen
Lid RvT
1-jan-15
heden
10.745

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

25.500

17.000

17.000

Vergelijkende cijfers 2020
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT

14.016

9.344

9.344

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

24.450

16.300

16.300

1
2
3
4

1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Totale bezoldiging in het kader van de WNT

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)
Totale bezoldiging in het kader van de WNT

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Vergelijkende cijfers 2020
1 Totale bezoldiging in het kader van de WNT
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

J. Lammers
Lid RvT
1-jan-19
heden
10.745

M.M.G.C. Buskesn-schut
Lid RvT
1-jan-20
heden
10.745

N. Honig
Lid RvT
1-jul-20
heden
10.745

17.000

17.000

17.000

9.344

9.344

4.672

16.300

16.300

8.195

Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp aan Stichting
Sint Joris een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse III, met een
bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 170.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de
Raad van Bestuur.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 25.500 en voor de overige
leden van de Raad van Toezicht € 17.000. Deze maxima worden niet overschreden.

Stichting Joris Zorg

1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Joris Zorg heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 20 april 2022, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan door de Raad van Toezicht.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum bekend.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mevr. dr. M.D. den Ouden

Voorzitter

Mevr. drs. W.A. Claassen

Mevr. drs. M.M.G.C. Schut

Mevr. drs. H.J.J. Engels

Dhr. drs. C.E.J.M. Cransveld

Lid

Lid

Mevr. dr. J. Lammers

Lid

Lid

Dhr. drs. N. Honig

Lid

Bestuurder
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2 OVERIGE GEGEVENS
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2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de stichting

2.2 Nevenvestigingen
Stichting Sint Joris heeft geen nevenvestigingen.
Bij de locatie in Oirschot is voor een klein deel nog wel sprake van een VVE met Wooninc uit Eindhoven.
Hier zijn geen vaste lopende gezamelijke overeenkomsten alleen een afkadering van gezamenlijk groot onderhoud.
2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

25

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Stichting Joris Zorg
Oirschot
41095652

Considerans

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve
financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd.
Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021
voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Bestuursreflectie
Ook in 2021 heeft COVID-19 een onevenredig grote impact op de hele maatschappij en zeker ook op de VVT-branche gehad. Voor Joris Zorg heeft corona het hele jaar een rol gespeeld. Voor een
verdere toelichting verwijzen wij u naar het bestuursverslag 2021.

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021
Wlz
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie
Compensatie personele meerkosten corona
Compensatie materiële meerkosten corona
Corona-compensatie uit hoofde van NOW*
Overige corona-compensatie
Totaal toegekende corona-compensatie

€
€

313.468
127.486

Zvw

Wmo

Jw

Fz

Overig

€

440.954

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Totaal
€
€
€
€
36.179 €
36.179 €

€

-

€

440.954

€

-

€

-

€

-

€

-

€

36.179

€

477.133

61.883
164.100
97.976
129.718

€
€
€
€

25.054.921
23.611.565
24.217.281
21.685.887

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie
2021**
Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021
Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2021
- begroting 2021
- jaarrekening 2020
- jaarrekening 2019

23.034.494
21.035.098
21.995.069
18.960.650

1.106.652
1.407.056
1.311.862
1.624.869

1,91%

0,00%

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie
2021 in opbrengsten 2021

851.892
1.005.311
812.374
970.650

0,00% #DEEL/0!

#DEEL/0!

313.468
127.486
36.179
477.133

#DEEL/0!

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021
Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
Resultaat boekjaar
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten)
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019

n.v.t.

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
2021
begroting 2021 2020
2019
833.545
841073
913.608
525910
3,33%
3,56%
3,77%
2,43%
-0,24%
-0,45%
0,90%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio
In vergelijking met 2020 is het resultaat in 2021 gestegen met € 43.000. De stijging van het resultaat wordt gevormd door de aanleunwoningen (-/- € 38.000), vastgoed (€ 266.000) en zorg (-/- € 185.000).
De resultaatontwikkelingen zijn onafhankelijk van de coronacompensatie. De daling van het resultaat voor de zorg is onder andere veroorzaakt door de inzet van dure zzp'ers in plaats van eigen
medewerkers door de krapte op de arbeidsmarkt. . Het totale begrote resultaat is in lijn met het gerealiseerde resultaat in 2021.

Ondertekening en waarmerking

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar
Ondertekening door het bestuur
Plaats en datum

Waarmerk accountant ter identificatie

Naam en ondertekening bestuurder 1

Naam en ondertekening bestuurder 2

Naam en ondertekening bestuurder 3
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)
Werknemers
Aantal
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)

511

Euro
€ 919.800,00

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

506

€ 506.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)

Derden
Aantal
40

40

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)

€ 397.369,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

Totaal

Euro
€ 70.000,00

Aantal

€ 40.000,00

551

Euro
€ 989.800,00

506

€ 506.000,00

40

€ 40.000,00

€ 30.000,00

€ 397.369,00
€ 30.000,00

€ 397.369,00

€ 30.000,00

€ 427.369,00

€ 16.431,00

€ 0,00

€ 16.431,00

0
0

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
Werknemers
Aantal
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)

535

Euro
€ 370.476,80

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)

534

€ 205.435,14

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c)

Derden
Aantal
38

35

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)

€ 164.348,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

Euro
€ 25.583,12

€ 13.464,85

Totaal
Aantal
573

Euro
€ 396.059,92

534

€ 205.435,14

35

€ 13.464,85

€ 10.099,00

€ 164.348,00
€ 10.099,00

€ 164.348,00

€ 10.099,00

€ 174.447,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

€ 693,66

€ 2.019,27

€ 2.712,93

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

0
0

