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1. Voorwoord
Dit jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van kwaliteitsverbetering van 
welzijn en zorg voor onze cliënten en het verbeteren van bedrijfsprocessen en het 
versnellen van projecten. Wij hebben ook de nodige aandacht besteed aan het 
tegemoetkomen aan de ontmoetingsbehoefte van onze cliënten en een nauwere 
samenwerking met partners uit het werkveld op velerlei terrein.

De kwaliteitsgelden voor 2021 zijn onder 
andere besteed aan het continueren van 
de inzet van de woonondersteuners in het 
verpleeghuis en aan een uitbreiding van het 
faciliteren van huiskamers voor cliënten van de 
extramurale afdelingen. Aandacht voor welzijn 
in een huiskamersetting met toezicht door een 
professionele medewerker maakte dat cliënten 
zich gezien en gewaardeerd voelen. 

Bovendien heeft Rosengaerde een beweging 
ingezet om haar ontmoetingsruimte “de 
Blauwe Bogen” niet alleen open te stellen 
voor  bewoners uit de in- en aanleunwoningen, 
maar voor alle wijkbewoners uit Dalfsen. Met 
behulp van vrijwilligers, familie en intensieve 
samenwerking met Saam Welzijn wordt een 
breed scala aan activiteiten geboden. Door 
de omstandigheden rondom COVID19 is deze 
beweging stapsgewijs ingevoerd. We gaan 
er vanuit in de toekomst meer bezoekers 
van buitenaf te kunnen verwelkomen en het 
nieuwe concept verder uit te bouwen. 

Op 21 juli vierde Rosengaerde samen met 
haar bewoners, cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers feestelijk haar 60-jarig bestaan. 
We streven nog steeds naar een inclusieve, 
dementievriendelijke samenleving, waarbij 
onze vakkennis wordt ingezet. We bundelen 
onze krachten met partners van wonen, zorg 
en welzijn om nog meer te kunnen betekenen. 
We ondersteunen onze cliënten thuis, in hun 
eigen vertrouwde omgeving. Als dit niet meer 
kan, dan op één van onze woonzorglocaties, 
waaronder het verpleeghuis. Keuzevrijheid en 
eigen regie van mensen staan bij Rosengaerde 
al 60 jaar voorop.

Margot Seip
Bestuurder

VOORWOORD
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Stichting Rosengaerde is een multidienstverlener. Wij organiseren wonen, welzijn, diensten 
en zorg voor ouderen en chronisch zieken. De activiteiten worden deels gefinancierd met 
publieke middelen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet 
(ZVW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2. Wie zijn wij

We creëren mogelijkheden voor senioren die 
graag in Dalfsen oud willen worden. Met onze 
belofte ‘zorgt voor mogelijkheden’ maken 
we graag het verschil. Het is aan ons om 
toekomstgerichte voorzieningen te realiseren 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
We doen dit in samenwerking met andere 
organisaties. Rosengaerde is expert op het 
gebied van psychogeriatrie. Naast goede zorg 
voor de cliënt, hebben we ook aandacht voor 
de omgeving van de cliënt. We betrekken 
familie, vrienden en mantelzorgers.

We laten ons inspireren door het 
gedachtegoed ‘positieve gezondheid’. De 
nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en het 
aanpassingsvermogen van de mens, in plaats 
van op beperkingen of ziekte. Dit geeft inzicht 
in datgene waarmee wij het welzijn van de 
cliënt kunnen vergroten.

Rosengaerde heeft twee vestigingen. De 
hoofdvestiging is aan de Pastoriestraat 1 in 
Dalfsen. Hier hebben we 53 verpleeghuis-
plaatsen voor psychogeriatrische cliënten, 
op wie de Wet zonder dwang van toepassing 
is. Daarnaast zijn er zes cliënten die vallen 
onder de Wet langdurige zorg, zonder dat zij 
een behandeling krijgen, en tot slot zijn er 
nog eens 74 aanleunwoningen. Daarnaast 
verhuren we op de locatie Pniël 21 woningen, 
waarbij de verhuur en toewijzing in handen is 
van Rosengaerde. In Lemelerveld staat onze 
nevenvestiging, Het Anker. Deze locatie heeft 
24 woningen. 53 verpleeg-

huisplaatsen
74 aanleun-
woningen

24 woningen21 woningen

Dalfsen
hoofdvestiging

Dalfsen
locatie Pniël

Lemelerveld
Locatie Het Anker
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Rosengaerde is van betekenis voor de inwoners 
van Dalfsen, zoals senioren, mantelzorgers en 
hun netwerk. Daarnaast is Rosengaerde een 
belangrijke werkgever voor werknemers en 
vrijwilligers.
We hebben in 2021 de actieve samenwerking 
gezocht met netwerkpartners en met de 
gemeente (bestuurlijk netwerk samen vooruit), 
huisartsen, sociale netwerkpartners als 
Philadelphia, Interaktcontour, Saam Welzijn, 
Carinova en andere organisaties. We hebben 
het doel samen invulling te geven aan positieve 
gezondheid binnen de gemeente en elkaar te 
versterken voor een betere dienstverlening aan 
burgers.

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op 
het functioneren van de bestuurder en 
adviseert deze gevraagd en ongevraagd over 
de organisatie. De leden spreken elkaar, 
zonder de bestuurder, voor elke vergadering, 
waarna de bestuurder, de controller en 
de directiesecretaresse aansluiten bij de 
vergadering. De vergaderingen vinden zes keer 
per jaar plaats.

De Raad van Toezicht bestaat uit de leden:
Dhr. J Rooijakkers 
Dhr. B Elderhorst
Mw. M Zwaan
Mw. E Schaepman
Dhr. Kooijman

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft een belangrijke 
inbreng in besluitvorming en aansturing van de 
organisatie en haar toekomstplannen. 

Vrijwilligersraad
De Vrijwilligersraad vertegenwoordigt alle 
vrijwilligers van Rosengaerde en behartigt 
hun belangen. De raad denkt mee over het 
vrijwilligersbeleid en is actief als vraagbaak 
en klankbord. De raad is uitgebreid met drie 
leden en is er geïnvesteerd in intensievere 
afstemming met de bestuurder, coördinator 
Vrijwilligers en manager Bedrijfsvoering. 
De registratie van alle vrijwilligers is in 
2021 geüpdatet en er is een professionele 
nieuwsbrief opgesteld die vanaf 2022 vier keer 
per jaar wordt verspreid. Op de achtergrond is 
de samenwerking met Saam Welzijn gestart om 
efficiënter samen te werken in het werven van 
vrijwilligers. Rosengaerde is trots op de inzet 
van alle vrijwilligers. In oktober 2021 zijn alle 
vrijwilligers daarom verrast met een high tea.

Visie op kwaliteit
De kwaliteitsgelden voor 2021 zijn onder 
andere besteed aan het continueren van 
de inzet van de woonondersteuners in het 
verpleeghuis en aan een uitbreiding van het 
faciliteren van huiskamers voor cliënten van de 
extramurale afdelingen. Aandacht voor welzijn 
in een huiskamersetting met toezicht door een 
professionele medewerker maakte dat cliënten 
zich gezien en gewaardeerd voelen. Het 
ontmoetingscentrum heeft op kleinere schaal 
cliënten vanuit de aanleunwoningen dagelijks 
ontvangen voor gezamenlijke koffie, spelletjes 
en een warme maaltijd.

Rosengaerde werkt met een kwaliteitssysteem 
en externe toetsing die deze werkwijze 
ondersteunt en borgt. We willen directe 

feedback over ons handelen en we streven 
naar meer “real time” tevredenheidsmetingen, 
voor zowel cliënten als voor medewerkers. In 
onze zoektocht naar mogelijkheden hebben we 
ervoor gekozen om met het kwaliteitssysteem 
ISO te werken voor de zorg. Deze werkwijze 
sluit aan bij de filosofie van Rosengaerde 
en de intentie van het kwaliteitskader. In 
2019 is hier mee gestart en in 2021 hebben 
we hier een vervolg aan gegeven. Het 
kwaliteitsmanagementsysteem helpt kwaliteit 
te analyseren, te borgen en continu te 
verbeteren. Dit gebeurt door middel van het 
plan, en de do check & act cyclus van Deming. 

Elke manager is verantwoordelijk voor zijn/
haar eigen kwaliteitsplannen. De coördinatie 
hiervan ligt bij de Kwaliteitsadviseur. Eens per 
kwartaal wordt de voortgang van het jaarplan 
en de ontwikkelpunten verwerkt in een 
kwartaalrapportage. Deze kwartaalrapportage 
wordt besproken met de gremia en dient 
als basis voor de besprekingen met het 
Zorgkantoor. Eind 2021 is besloten om niet 
meer per kwartaal te rapporteren maar per vier 
maanden.

De Kwaliteitsadviseur verzorgt het (Kwaliteits-)
jaarverslag. Het jaarverslag wordt verzonden 
aan de cliëntenraad en wordt met hen 
besproken. De lijnen zijn kort. Elk kwartaal en 
indien nodig vaker zoekt de Kwaliteitsadviseur 
verbinding met de Clientenraad.

De ondernemingsraad vergadert frequent met 
elkaar. De bestuurder wordt bij de formele 
vergaderingen uitgenodigd. Daarnaast vindt 
er 1x per 3 weken een vooroverleg met de 
bestuurder, de voorzitter en een afgevaardigd 
lid plaats. In het voor- en najaar sluit tijdens de 
vergadering ook een lid raad van toezicht bij de 
vergadering aan 

Cliëntenraad 
Het kerndoel van de cliëntenraad is om vanuit 
haar adviesrol een actieve bijdrage te leveren 
aan de bevordering van de kwaliteit van de 
zorg, door de ontwikkelingen van Rosengaerde 
indien nodig te beïnvloeden vanuit de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten. 
De cliëntenraad is bij alle belangrijke besluiten 
betrokken en maakt daarbij gebruik van het 
advies-  of instemmingsrecht. Dit betekent dat 
de cliëntenraad rechtstreeks invloed uitoefent 
op de zorginstelling.

Raad van 
Toezicht 

Cliënten
raad

Vrij willigers
raad

Onder
nemings

raad

ROSENGAERDE ZORGT VOOR MOGELIJKHEDEN    |    2.1 WIE ZIJN WIJ
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Rosengaerde in cijfers

Medewerkers Rosengaerde
Er werken ongeveer 350 medewerkers en ruim 
honderd stagiaires bij Rosengaerde. Daarnaast 
zijn er ongeveer 270 vrijwilligers betrokken bij 
de dienstverlening in en om Rosengaerde.

Zorgkaart Nederland
Medewerkers stimuleren familie en cliënten 
om een review over de zorg te schrijven op 
Zorgkaart Nederland. Het gemiddelde cijfer van 
2021 was een prachtige 8,5.

Inwoners Dalfsen 
Aantal inwoners per 1 okt 2021: 28.912 29.111
Aantal inwoners boven de 65 jaar: 6066  6.455 
(verhouding man/vrouw).

 

350
medewerkers

100
stagiaires

270
vrijwilligers

Locatie In zorg op Instroom Uitstroom In zorg  
   startdatum   
einddatum
 112021   31122021

Kleine Brandkolk 6 2 2 6

Verpleeghuis Beneden  20 7 6 21

Verpleeghuis Boven  28 5 5 28

Grote Brandkolk VPH plek 1 0 1 0

Dagbesteding cliënten 38 14 14 35

Inwoners 
Dalfsen
boven 65 jaar

Aantal cliënten

ROSENGAERDE ZORGT VOOR MOGELIJKHEDEN    |    2.2 VISIE EN MISSIE
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G
oed leven

1. Goed leven

Ontmoetingsruimte de Blauwe Bogen

In het jaar 2021 is er veel veranderd in het 
voormalige restaurant de Blauwe Bogen. Vanuit 
de visie dat senioren langer thuis wonen en 
mogelijk behoefte hebben aan een andere 
daginvulling, heeft Rosengaerde een beweging 
ingezet om een ontmoetingsruimte te creëren 
met als doel deze open te gaan stellen voor 
alle wijkbewoners uit Dalfsen. Tegen een 
kleine vergoeding worden er activiteiten 
georganiseerd waarvoor men zich kan 
opgeven. Ook kan men spontaan binnenlopen 
voor een maaltijd en of een activiteit. Welzijn 
zorgt in samenwerking met het netwerk voor 
een breed scala aan activiteiten waarbij er veel 
aandacht is voor muziek en beweging. Met 
behulp van vrijwilligers, familie en intensieve 
samenwerking met Saam Welzijn kan ook niet-
geïndiceerde zorg gefinancierd worden.
 
Door de omstandigheden rondom corona 
en de beperkte mogelijkheden door alle 
maatregelen, is de bovengenoemde 
beweging stapsgewijs ingevoerd en nog niet 
optimaal. We zijn trots dat veel vrijwilligers 
zich hebben ingezet en nieuwe vrijwilligers 
zich hebben aangemeld om te helpen het 
ontmoetingscentrum verder invulling te geven. 

Door de lockdown en beperkingen op het 
gebied van maximale groepsgroottes hebben 
in 2021 voornamelijk onze eigen bewoners en 
cliënten gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
in de Blauwe Bogen. We gaan er vanuit in 
2022 meer bezoekers van buitenaf te kunnen 
verwelkomen en het nieuwe concept verder uit 
te bouwen. 

Parkinsongroep
Vanuit samenwerking met Interaktcontour 
en Fysiotherapie Dalfsen is een pilot 
gestart voor inwoners van Dalfsen met 
de diagnose Parkinson. Er is binnen deze 
doelgroep gebleken dat er interesse is in 
een lotgenotengroep. Parkinson is de snelst 
groeiende neurologische aandoening van deze 
tijd. Het ziektebeeld heeft veel overeenkomsten 
met dementie. 
In Dalfsen is er naast Interaktcontour en 
fysiotherapie nog niet veel expertise op dit 
gebied. De pilotgroep is goed bezocht en 
de reacties waren positief. Samen met de 
gemeente en bovengenoemde partijen is deze 
pilot met succes afgerond en wordt er in 2022 
een start gemaakt met een wekelijkse groep 
binnen Rosengaerde.

60jarig bestaan
Op woensdag 21 juli vierde Rosengaerde 
samen met haar bewoners, cliënten, 
vrijwilligers en medewerkers het 60-jarig 
bestaan. De dag werd afgetrapt met het 
hijsen van de vlag en een korte toespraak van 
bestuurder Margot Seip. Daarnaast konden 
de bewoners, cliënten, vrijwilligers en het 
medewerkers genieten van een lekker stukje 
taart bij de koffie. In de ontmoetingsruimte 
zorgde een digitale fotogalerij van Rosengaerde 
door de jaren heen er voor dat men samen 
herinneringen kon ophalen. 
In 1961 werd de ‘Stichting Hervormd 
Bejaardencentrum Dalfsen’ opgericht en 
begon de bouw van het eerste bejaardenhuis, 
toen nog aan de Brandkolkstraat 1. Het 
oorspronkelijke gebouw heeft in 1988 
plaatsgemaakt voor het huidige gebouw, al 
is dat door de jaren heen uiteraard ook weer 
verbouwd en uitgebreid. 

Welzijn
In 2021 is team Welzijn gestart met de 
welzijnscirkel. Per cliënt wordt gekeken waar 
de behoefte en vraag ligt op het gebied van 
bewegen en muziek. Bij nieuwe cliënten wordt 
ook gebruik gemaakt van de welzijnscirkel en 
bij multidisciplinair overleg (MDO) wordt deze 
met de cliënt en familie gebruikt om welzijn in 
beeld te houden. Dit gebeurt in samenwerking 

1961 2021

met de EVV’er en de bewoner plus familie. 
Integratie zorg en welzijn is op dit moment 
nog niet omgezet naar concrete plannen. 
De uitdaging ligt in de omslag van de aparte 
onderdelen zorg en welzijn naar welzijn voorop.

Samenwerkingsovereenkomst huisartsen 
Er is een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld tussen Rosengaerde en de 
huisartsen in Dalfsen. De taken en rollen zijn 
verdeeld, waarbij het uitgangspunt voor de 
aanleunwoningen is dat cliënten (ongeacht 
Wlz- of Zvw-zorg) hun eigen huisarts hebben, 
tenzij er sprake is van complexe ouderenzorg 
en de specialist ouderengeneeskunde 
hoofdbehandelaar wordt.
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Vanaf het moment dat een cliënt zorg krijgt 
van Rosengaerde wordt er ingespeeld 
op de wensen van de cliënt om het oude 
leven zoveel mogelijk voort te zetten. 
Verpleegkundigen van Rosengaerde sluiten aan 
bij het huisartsenoverleg volgens afspraak en 
afgesproken structuur. 
De lijnen zijn kort, waardoor de kwaliteit 
van zorg en dienstverlening optimaal 
is. Structureel overleg en evaluatie van 
gemaakte afspraken tussen huisartsen, 
specialist ouderengeneeskunde en manager 
wijkzorg blijven plaatsvinden om eventuele 
verbeterpunten direct op te pakken.

Paramedische diensten
Binnen Rosengaerde hebben we onder andere 
te maken met cliënten met Wet langdurige 
zorg-indicatie en cliënten met een Volledig 
Pakket Thuis inclusief behandeling.

We gaan meer werken vanuit een cliënt 
volgend systeem, waarbij behandelaren, 
ongeacht de plaats waar de cliënt woont, 
betrokken blijven bij de zorg van de cliënt 
en wanneer noodzakelijk de deskundigheid 
wordt toegevoegd of opgeschaald. 
Uitgangspunt daarbij is het bieden van 
goede zorg en behandeling op een passende 
plek en zo veel mogelijk zonder verhuizen 
(levensloopbestendig wonen), met dezelfde 
behandelaren en dienstverlening. 

De huidige medische- en paramedische zorg 
bestaat uit het volgende team: 
• Een Specialist Ouderengeneeskunde en twee 

Verpleegkundige Specialisten, gedetacheerd 
vanuit Zorgspectrum Het Zand uit Zwolle. 

De 24-uurs medische bereikbaarheid 
voor cliënten waarbij de Specialist 
Ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar is, 
is geregeld vanuit regionale afspraken die 
hierover zijn gemaakt met de dienstdoende 
artsen in de verpleeghuizen Zwolle en 
omgeving;

• Een Geestelijk Verzorger, ergotherapeut, 
muziektherapeut en Psycholoog zijn in dienst 
van Rosengaerde;

• DE GGZ-psycholoog gefinancierd vanuit de 
kwaliteitsgelden heeft Rosengaerde medio 
augustus verlaten, tot op heden is het niet 
gelukt een nieuwe GGZ-psycholoog aan te 
stellen.

• Fysiotherapie, Logopedie en Diëtetiek worden 
voorzien vanuit de eerste lijn.

Lerend Netwerk
Rosengaerde vormt samen met de Baalderborg 
Groep, Zorgspectrum Het Zand en Zorggroep 
Raalte een lerend netwerk. Medewerkers 
worden gestimuleerd en krijgen de gelegenheid 
om bij elkaar in de keuken te kijken, scholingen 
worden uitgewisseld en de ‘parels’ van iedere 
organisatie worden gedeeld, met als doel om 
van elkaar te leren. Er is tijd en ruimte om mee 
te lopen bij een collega-organisatie uit het 
lerend netwerk. 

Er is een intentieverklaring ondertekend vanuit 
alle bestuurders om actieve samenwerking te 
zoeken als het gaat om inkoop en kennisdelen. 
Zo zijn er al een aantal gezamenlijke acties 
opgezet rondom centrale inkoop en uitleen van 
kennis en expertise.

Nachtzorg 
In 2019 is een werkgroep ‘herstructurering 
nachtzorg’ gestart, die in 2020 is voortgezet. 
Het onderzoek is in 2021 afgerond. Daarbij zijn 
de volgende doelstellingen bereikt:
• Kwaliteit van zorg en veilige zorg in de nacht 

voor alle cliënten die van Rosengaerde zorg 
ontvangen, aansluitend op de normen die 
in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en 
thuiszorg genoemd worden. 

• Professionele herinrichting van de nachtzorg, 
waarbij vraaggerichte zorg wordt verleend en 
de cliënt ondersteund wordt in het genieten 
van een ongestoorde nachtrust.

De samenwerking met Carinova is vastgelegd. 
Cliënten van de zorg thuis ontvangen nu de 
nachtzorg van Carinova. Afbouw van structurele 
planbare nachtzorg heeft plaatsgevonden en is 
per december 2021 afgerond. In de toekomst 
sluit Rosengaerde aan bij het project acute 
verpleegkundige nachtzorg vanuit de regionale 
samenwerking.

Corona
Tegen alle hoop in liet corona ons ook in 
2021 niet los. In februari en maart werden 
de verpleeghuiscliënten van het verpleeghuis 
die dit wilden gevaccineerd door twee 
getrainde verpleegkundigen. Cliënten van de 
aanleunwoningen werden door de GGD of 
eigen huisarts gevaccineerd. Ook medewerkers 
werden gestimuleerd zich te laten vaccineren 
en werden hierin gefaciliteerd in tijd en 
reiskosten.

In de zomer leek de rust teruggekeerd en 
werd de eigen teststraat die was opgezet met 
collega zorgorganisaties opgeheven. Na de 
zomer zagen we bij collega zorgorganisaties 
de besmettingen toenemen en werden er 
in Rosengaerde al snel weer aangescherpte 
maatregelen getroffen, zoals het verplicht 
stellen van het dragen van een mondkapje. We 

Samen 
Leren

Verbeteren
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konden echter niet voorkomen dat één cliënt 
in het verpleeghuis en een tiental cliënten 
van de aanleunwoningen besmet raakten. 
In tegenstelling tot de eerdere golven heeft 
Rosengaerde besloten om geen bezoek te 
weren. Bezoek bleef toegestaan en bezoek 
werd voorzien van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Daarbuiten is het gewone leven zo goed als 
mogelijk doorgegaan. Ons ontmoetingscentrum 
de Blauwe Bogen bleef open en de activiteiten 
voor cliënten, de werkoverleggen en scholingen 
voor de medewerkers gingen door. Hoewel dit 
spannende keuzes zijn geweest, heeft het naar 
onze mening goed uitgepakt. Cliënten waren 
minder ziek en nog belangrijker: het sociale 
netwerk, de familie en naasten kon gewoon op 
bezoek komen. Het is bij de eerder beschreven 
besmettingen gebleven dankzij de inzet en 
de alertheid van de medewerkers en een 
coronateam dat unaniem kwaliteit van leven op 
de voorgrond wist te zetten.

In november is er een intensieve 
boostercampagne opgezet, zodat alle cliënten 
en medewerkers de gelegenheid hadden 
voor de kerstdagen de boostervaccinatie 
in ontvangst te nemen. Ook hierbij heeft 
Rosengaerde geprobeerd kwaliteit van leven 
zoveel mogelijk te waarborgen. 

Vlak voor kerst kreeg Nederland te maken 
met een nieuwe lockdown, die ervoor zorgde 
dat de kerst- en oudejaarsbijeenkomsten 
moesten worden geannuleerd. Rosengaerde 
heeft laten zien dat we op maat activiteiten 
en feestelijkheden kunnen organiseren. Met 
muziek buiten, kaarten van kinderen, bloemen 
door spontane acties en kerstvieringen in de 
huiskamers. Familie werd uitgenodigd om op 
bezoek te komen of familie mee naar huis 
te nemen voor een bezoek, met daarbij de 
aanbeveling eerst een zelftest te doen. Zo kon 
kerst en oud en nieuw worden gevierd als bij 
ieder ander. 

Infectiecommissie
Naast de bijeenkomsten van het coronateam 
kwam de infectiecommissie ook in 2021 één 
keer per kwartaal bij elkaar.

MUIZ
Rosengaerde heeft zich aangesloten bij MUIZ, 
het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten 
& BRMO (MUIZ). Dit meldpunt bestaat 
uit een webapplicatie, een bestuurlijk 
samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een 
netwerk van samenwerkende professionals 
in infectiepreventie. De webapplicatie 
MUIZ faciliteert het transparant melden 
van uitbraken aan de GGD en andere 

zorginstellingen in de regio. Het zorgt voor 
overzicht en laagdrempelig contact tussen 
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, 
thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, 
GGZ en gehandicaptenzorg. Het doel is 
om tijdiger preventieve maatregelen te 
nemen bij uitbraken, om verspreiding van 
infectieziekten te voorkomen. De leden van 
de infectiecommissie hebben een training 
gevolgd en infecties worden nu gemeld in de 
webapplicatie.

Week van de infectiepreventie
In de week van de infectiepreventie zijn 
medewerkers elke dag voorzien van filmpjes 
en tips over hygiëne en zijn er diverse posters 
opgehangen. Medewerkers hebben de 
mogelijkheid gekregen zich intern te laten 
vaccineren tegen de griep. Slechts een klein 
gedeelte van de medewerkers heeft hier 
gebruik van gemaakt.

Kledingprotocol
Het in 2020 aangepaste kledingprotocol 
is besproken, omdat het niet voldoet 
aan de huidige hygiënevoorschriften. 
Deze voorschriften zijn mede door de 
coronapandemie aangescherpt. Samen met 
de ziekenhuis hygiënist is besloten daarom het 
protocol aan te passen en dit begin 2022 voor 
te leggen aan het MT. 

Audits
De externe hygiëne audit in het verpleeghuis 
is uitgesteld naar januari 2022 in verband met 
corona. De interne audits ‘corona en Hygiëne’ 
en ‘Prik-, bijt-, snij- en krabincidenten’ zijn 
volgens afspraak doorgegaan en de resultaten 

gaven geen aanleiding tot verandering van 
beleid of protocol.

Wet zorg en dwang
Het najaar van 2021 is gebruikt om 
medewerkers verder te scholen in de Wet 
zorg en dwang. Net als vorig jaar zijn alle 
medewerkers meegenomen in de scholing. 
We hebben gezien dat medewerkers 
elkaar aanvullen in de trainingen. De 
woonondersteuner ziet veel en kent de cliënt 
weer op een ander vlak dan de EVV’er. Het écht 
kennen van de cliënt is een voorwaarde om zo 
weinig mogelijk onvrijwillige zorg in te zetten. 
Deze zorg is vaak niet nodig, als een cliënt zich 
maar veilig en comfortabel voelt en zijn oude 
leven zoveel mogelijk voort kan zetten.

De eerste digitale gegevens zijn aangeleverd bij 
de inspectie. We zien een daling van ongeveer 
50% inzet van onvrijwillige zorg ten opzichte 
van 2020.

Analyse onvrijwillige zorg
In het verpleeghuis wonen 53 cliënten 
verdeeld over 5 huiskamers. In de tabel 
hieronder is weergegeven hoe vaak, lang en 
welke onvrijwillige zorg er in 2021 is ingezet. 

20212020

Inzet van onvrijwillige zorg
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Uitgevoerde acties:
• De training Wet zorg en dwang heeft ertoe 

geleid dat medewerkers zich bewust zijn gaan 
worden waarom er geen onvrijwillige zorg 
ingezet zou mogen worden.

• Deze training is klassikaal gegeven voor 
alle medewerkers omdat je samen de 
cliënt het beste kent: het kennen van 
de wet en de complexiteit van de wet 
maakt dat medewerkers het belang zien 
van alternatieven en het voorkomen van 
onvrijwillige zorg.

• Het echt kennen van de cliënt is een 
voorwaarde om zo weinig mogelijk 
onvrijwillige zorg in te hoeven zetten.

• EVV’ers hebben handvatten gekregen om het 
stappenplan te implementeren.

• Na de eerste trainingen zagen we meteen dat 
het aantal optiscans met de helft verminderd 
werden.

• De Cliëntenraad is pas vernieuwd en nog niet 
meegenomen in de analyse.

• Het project onbegrepen gedrag is in 2020 
en 2021 uitgevoerd als pilot binnen het 
verpleeghuis.

53 1 Tag 1,8 % 1 
53 2 Tafelblad aan 2 kanten vast 3,7 % 6
53 1 Ballendeken 1,8 % 6
53 1 Jumpsuit 1,8 % 6
53 6 Optiscan als vrijheidsbeperking 11,3 % 3 
53 2 Medicatie 3,7 % 3 tot 6

Totaal aantal 
cliënten 
verpleeghuis

Aantal 
cliënten 
onvrijwillige 
zorg

Vorm 
onvrijwillige zorg

Percentage Aantal 
maanden

• Medewerkers hebben leren reflecteren 
op eigen handelswijze en gedrag richting 
cliënten.

• Deze pilot wordt nu verder uitgebreid naar de 
overige afdelingen.

Wat we de komende jaren willen verbeteren:
• Blijven trainen, waarbij ook nieuwe 

medewerkers worden getraind.
• Evalueren van het toepassen van deze wet.
• Het gebouw is verouderd, waardoor deuren 

in het slot vallen bij het verlaten van het 
appartement. 

• Rosengaerde start met nieuwbouw waarbij 
alle punten gerelateerd aan de Wet zorg en 
dwang worden meegenomen.

• Betrekken van de Cliëntenraad

Palliatieve zorg
Er heeft een behoorlijke professionaliserings- 
en kwaliteitsslag plaatsgevonden in 
Zorgthuis. Medewerkers zijn getraind, er zijn 
wijkverpleegkundigen gestart en er wordt een 
wijkverpleegkundige opgeleid. Er is gewerkt 
aan verbeteringen in het werken met het ECD 
en het indicatieproces en er is meer structuur 
gebracht in de routes.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling 
van Palliatieve zorg bij Zorgthuis en in het 
verpleeghuis. Inmiddels kan Zorgthuis van 
Rosengaerde de cliënt in het gehele proces 
begeleiden. De inzet van het specialistisch team 
van Carinova is niet meer nodig. Dat geeft rust 
voor de cliënt en de familie.
Ondanks alle mooie werkwijzen en 
hulpmiddelen in de palliatieve zorg blijft het 
belangrijk in de eerste plaats te luisteren naar 
wat de cliënt wil. Hier is veel aandacht voor. 
Ook hierin kan Rosengaerde onderscheidend 
zijn in het zorgen voor mogelijkheden.

Collega verpleegkundigen in het verpleeghuis 
worden begin 2022 opgeleid om bewoners ook 
in het gehele proces te kunnen begeleiden. 
Op voorschrijven van de arts kan een cliënt 
met de pijnpomp binnen 15 minuten pijnvrij 
zijn. Dat dit zo snel kan, heeft veel effect voor 
de cliënt en zijn/haar familie. Dit wordt ook 
door huisartsen ervaren als grote toegevoegde 
waarde.

Herdenkingsbijeenkomst
Door de coronamaatregelen heeft er in 
2021 geen fysieke herdenkingsbijeenkomst 
plaatsgevonden. De overleden cliënten van 

2020 zijn in 2021 herdacht middels een kaart 
met gedicht, die door de EVV’ers persoonlijk 
naar de eerste contactpersonen zijn gebracht.

De week voor Pasen is er een stille herdenking 
geweest met de namen en een licht ter 
nagedachtenis aan de overleden cliënten. De 
commissie zal de overleden cliënten van 2021 
herdenken via een streamingsdienst die in 
2022 plaatsvindt.
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manager 
Bedrijfsvoering

manager 
Zorgthuis

manager Zorg 
Verpleeghuis

Beleidsadviseur Kwaliteitsadviseur

Teamregisseurs

Controller

ondersteunende deskundigheid

ondersteunend

2. Mooi werk 

Medewerkersonderzoek
Het medewerkersonderzoek (MO) wordt 
eens per twee jaar gehouden. In 2021 is er 
geen MO geweest. Wel zijn de uitkomsten 
van 2020 gecommuniceerd. De focus ligt op 
contact houden, communiceren en verbinden. 
Digitaal vergaderen via Microsoft  Teams 
is zoveel als mogelijk ingezet om de team 
overleggen in stand te houden en goed te 
kunnen blijven samenwerken. We hebben 
diverse medewerkers gevraagd naar hoe zij 
kijken naar een optimale communicatie en wat 
daar nog voor nodig is. De uitkomsten worden 
meegenomen in de meerjarenstrategie en het 
medewerkersonderzoek voor 2022.

Herinrichting van de managementstructuur
De managementstructuur is opnieuw ingericht. 
De wijze van inrichten is een afgeleide van de 
kerntaken van onze organisatie. Het gaat om 
welzijn, zorg en wonen thuis en zorg en wonen 
in het verpleeghuis. De organisatieonderdelen 
zijn duidelijk omschreven en de managers 
begrijpen hoe eigen taken samenhangen met 
andere taakgebieden binnen de organisatie 
om de doelstellingen van het geheel te kunnen 
realiseren. 

Integraal management betekent dat een 
afdeling of bedrijfsonderdeel volledig 
verantwoordelijk is en bevoegdheden 
heeft op de uitvoering van haar eigen 
taakgebied, doelstellingen, het werkproces, 
de medewerkers en middelen. De 
hoofdverantwoordelijkheid van het centrale 
management is het formuleren en het bewaken 
van het totale – integrale – resultaat en het 
stellen van de kaders, waarbinnen deze 
vrijheid kan gelden. Doordat het primair proces 
dominant is in de visie, maken de managers 
met een verbinding naar het primair proces 
deel uit van het MT (managementteam). 
Hierbij gaat het om een manager Zorgthuis, 
een manager Zorg Verpleeghuis, een manager 
Bedrijfsvoering. De Beleidsadviseur en de 
Kwaliteitsadviseur zijn bij het MT gericht 
op het toevoegen van ondersteunende 
deskundigheid in het MT. Ditzelfde geldt 
voor de aanwezigheid van de controller. De 
manager Zorg Verpleeghuis, Thuiszorg  en 
bedrijfsvoering worden ondersteund door 
totaal vier teamregisseurs. 
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Verpleegkundige visie 
In 2019 is de gezamenlijke visie 
geoptimaliseerd. Hierin staat beschreven dat 
de verpleegkundigen van het verpleeghuis en 
extramuraal gezamenlijk zorgen voor de 24-
uurs dienstverlening. Verpleegkundigen zijn 
voorzien van een eigen mobiele telefoon om 
een goede bereikbaarheid te creëren. Door 
de overgang in de wijk naar Carinova is een 
gewijzigde situatie ontstaan. Dit maakt dat de 
verpleegkundige dienst anders is ingericht. De 
verpleegkundige van Rosengaerde is ‘ s nachts  
niet meer nodig en kan overdag worden 
ingezet.  Rosengaerde is bezig om dit beleid te 
herzien.

Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM) 
Het melden van incidenten medewerkers blijft 
achter bij wat er verwacht zou mogen worden. 
Er zijn in 2021 zelfs 19 meldingen minder 
binnen gekomen dan in 2020. In 2021 zijn er 16 
meldingen incidenten medewerkers geweest. 
Bij 15 meldingen ging het over agressief gedrag 
van cliënten tegen medewerkers, er is één 
melding binnengekomen van een gevaarlijke 
situatie en van ongewenste omgangsvorm zijn 
geen meldingen ontvangen. 
In het geval van agressie worden er 
trainingen gegeven en adviezen opgesteld 
in samenwerking met de dienstdoende 
psychologen. Het project onbegrepen gedrag 
is ingevoerd. Onder invloed van wisselingen op 
leidinggevend niveau zijn in 2021 de benodigde 
vervolgacties op MIM-meldingen achterwege 
gebleven. Indien nodig kan er professionele 
nazorg worden geboden, maar in 2021 is hier 
geen gebruik van gemaakt.

Veiligheid
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Met uitzondering van reageren op enkele 
brandalarmen is er in 2021 geen inzet van 
de BHV nodig geweest. Alle BHV’ers hebben 
de herhalingstrainingen gevolgd. Nieuwe 
medewerkers worden zoveel als mogelijk 
binnen drie maanden na indiensttreding 
geschoold. We zoeken naar een oplossing 
om het hoofd BHV tijdig te informeren over 
indiensttreding van nieuwe medewerkers 
die voor de scholing voor BHV in aanmerking 
komen.

Risico inventarisatie en evaluatie
De opzet van de dynamische risico 
inventarisatie en evaluatie (RI&E) is dat 
medewerkers verantwoordelijk zijn voor 
het melden van risico’s. Omdat het aantal 
meldingen achterblijft bij de verwachtingen, 
doen we periodiek een rondgang langs alle 
afdelingen en disciplines. Hierbij worden 
de aandachtvelders geïnterviewd over de 
stand van zaken met betrekking tot alle 
onderwerpen die in een RI&E thuishoren. 
Ook wordt nog eens de opzet van de RI&E 
uit de doeken gedaan. Daarnaast loopt de 
preventiemedewerker eenmaal per maand 
Ultimo door om storingsmeldingen te scannen 
op risico’s of gevaarlijke situaties. In 2022 wordt 
dit voortgezet. 
In de zomer van 2021 is Rosengaerde verrast 
door wateroverlast na een plotselinge 
wolkbreuk. Dank zij het snelle schakelen 
van medewerkers en familie heeft dit geen 
gevolgen gehad voor het welzijn van de 
cliënten.

Preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft ieder kwartaal 
de stand van zaken van de RI&E besproken met 
de OR. De mate waarin hij betrokken wordt bij 
de samenwerking met de Arbodienst vraagt 
om verbetering, omdat informatie vanuit de 
Arbodienst belangrijke stuurinstrumenten 
kunnen zijn om arbeid gerelateerd 
ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid terug 
te kunnen dringen. 

Brandinstructies
Als gevolg van de coronapandemie zijn ook 
in 2021 slechts in kleinere samenstellingen 
instructies verzorgd. Als gevolg hiervan heeft 
een groot deel van de medewerkers in 2021 
geen brandinstructie gevolgd.
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3. Leren en ontwikkelen

In verband met corona zijn de geplande 
scholingen en trainingen pas in het najaar 
van start gegaan. De volgende trainingen zijn 
gevolgd:

• Medewerkers niveau 3 en hoger hebben een 
scholing rapporteren via de SOAP methode 
gevolgd;

• Keukenmedewerkers, woonondersteuners 
en helpenden hebben de HACCP training 
gevolgd;

• Medewerkers hebben de training Wet Zorg en 
Dwang gevolgd.

Overige verplichte trainingen zoals ‘slikken en 
verslikken’ en de til-trainingen werden of via 
e learning gevolgd, of worden in 2022 verder 
gepland. Het opleidingsjaarplan is nog niet 
leidend, deze wordt in 2022 formeel vastgelegd.

CTO/PREM
In 2021 heeft ZorgfocuZ in opdracht van 
Rosengaerde het PREM Wijkverpleging 
onderzoek uitgevoerd bij cliënten die in 2021 
gebruikmaakten van zorg en of ondersteuning 
van Rosengaerde. Het onderzoek had een 
cliëntenrespons 37, 5%. Onze cliënten zijn 
tevreden over de geleverde zorg, de NPS 
scoort 82,35. Punten die gewaardeerd 
worden zijn aandacht, vertrouwen en 

!
?

Cliënten
respons

NPS score 82,35

veiligheid, het behouden van de eigen 
regie en de focus op de gezondheid van de 
medewerkers. Cliënten gaven aan tevreden 
te zijn over het coronabeleid en de mate van 
informatievoorziening.
Opvallend is wel dat het cliënten zichzelf 
een lager cijfer geven op het gebied van 
kwaliteit van leven en tevredenheid over 
hun gezondheid. Daarnaast valt de lage 
respons (37,5%) op. Deze punten verdienen 
onze aandacht in 2022. Verdere recensies 
beperken zich tot de reacties op de website 
van Zorgkaart Nederland en de evaluaties en 
nazorggesprekken met de EVV’ers.

AVG en informatieveiligheid
In 2021 is veel aandacht besteed aan het 
voldoen aan geldende wet- en regelgeving op 
het gebied van privacy en informatieveiligheid, 
zoals AVG en NEN7510. Voor het grootste 
deel voldoen we aan de AVG, de wet op de 
privacy en aan de NEN7510, de norm die de 
informatieveiligheid regelt. 
In 2021 waren er 9 datalekmeldingen, dat 
zijn er meer dan in 2020 (1). Het aantal 
datalekmeldingen is nog altijd laag. Dit krijgt 
aandacht in de bewustwordingscampagne 
die in 2022 van start gaat. Medewerkers zijn 
zich steeds meer bewust van het zorgvuldig 
omgaan met persoonsgegevens. In 2021 
heeft een traject plaatsgevonden over 

+ aandacht
+ vertrouwen en veiligheid 
+ behoud eigen regie
+ focus op gezondheid

informatieveiligheid in samenwerking met 
BeveiligMij.nl. Dit traject had tot doel om het 
bewustzijn te vergroten en in te zoomen op 
een aantal thema’s zoals veilig internetten, 
wachtwoorden en veilig e-mailen. Veel gaat 
goed, maar er is ook nog veel ruimte voor 
verbetering.

Er zijn risicoanalyses uitgevoerd met als doel 
om actuele risico’s die van toepassing zijn 
voor Rosengaerde in beeld te brengen en 
aan te pakken. De grootste risico’s worden 
in een Routekaart opgenomen met daaraan 
gekoppeld verbetermaatregelen. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om onzorgvuldige omgang 
met informatie en het ontbreken van kennis 
bij medewerkers. Hierdoor doorzien zij de 
gevolgen van het handelen niet altijd, of missen 
ze het risico om gehackt te worden en andere 
risico’s van cybercrime. 

Er is een start gemaakt met een zogenaamde 
BIV-classificatie van systemen. Dit betekent 
dat van iedere applicatie het risico van 
beschikbaarheid (hoe erg is het als het systeem 
uitvalt), de integriteit (zijn alle gegevens juist en 
actueel) en vertrouwelijkheid (hoe erg is het als 
de systemen op straat komen te liggen) wordt 
vastgesteld. In lijn met de AVG en de richtlijnen 
van de Autoriteit Persoonsgegevens worden 
de risico’s beoordeeld van zogenaamde “hoog 
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risico verwerking”. De belangrijkste applicatie 
is het ECD ONS. Vanuit de risicobeoordeling 
is er extra aandacht voor autorisatiebeleid en 
controle van de logging. 

Projecten 
Rosengaerde zorgt voor mogelijkheden voor 
ouderen die graag in de gemeente Dalfsen 
oud willen worden. Rosengaerde richt zich 
op externe samenwerkingspartners met als 
doel om dit samen te doen. Om te komen tot 
een doelmatig, regelarme en gelijkwaardige 
samenwerking rond de inzet van techniek 
en domotica is er vanuit het Lerend netwerk 
regionale verbinding op dit gebied. Alleen door 
het samen te doen, kunnen we de toekomstige 
groei van de steeds complexer wordende 
zorgvragen in onze regio aan.

Project beeldzorg
Tijdens corona is Rosengaerde gestart met 
het verlenen van beeldzorg aan cliënten in de 
wijkverpleging. Onder beeldzorg verstaan we 
zorg waarbij een zorgverlener op afstand via 
een beeldscherm en camera communiceert 
met een zorgvrager. De zorgvrager en de 
zorgverlener(s) kunnen elkaar zien en met 
elkaar spreken.

Medewerkers in de wijkverpleging lopen 
routes en komen tijdens een zorgroute al snel 
in acht verschillende huishoudens. Vanwege 
het daarmee samenhangende gevaar van 
kruisbesmetting is er voor gekozen om alle 
zorg die niet in de directe nabijheid van de 
cliënt hoefde plaats te vinden, om te vormen 
naar zorg op afstand.
Beelschermzorg kent verschillende 

toepassingen. Vaak gaat het om het 
ondersteunen bij en begeleiden van algemene 
dagelijkse levensverrichtingen. Daarbij biedt 
de zorgmedewerker op afstand hulp bij de 
dagindeling of het op peil houden of vergroten 
van regie door voor en na een bepaalde 
handeling beeldzorgcontact te hebben met 
de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld voor of na 
het douchen. Daarnaast kan contact via 
beeldbellen het psychosociaal welbevinden 
van de cliënt vergroten, bijvoorbeeld bij 
angst, eenzaamheid of depressie. Ook wordt 
de technologie ingezet als begeleiding bij 
het innemen van medicatie, opvolging van 
alarmeringen bij de nachtzorg en het aanleren 
of begeleiden van medische handelingen 
aan de cliënt of mantelzorger. Het project is 
eind 2021 afgerond en de afhandeling van de 
verkregen SET-gelden is bijna afgerond.

Werkgroep Technologie Rosengaerde
Rosengaerde is in 2021 overgegaan tot een 
nieuw alarmeringssysteem. De integrale 
aanpak tot een nieuw sleutelkluisjesbeleid, 
de implementatie van zorgalarmering en de 
overgang van de nachtzorg naar Carinova 
heeft gemaakt dat in een korte doorlooptijd 
cliënten in één keer alle veranderingen 
moesten ondergaan. Dit jaar is onze oude 
zorgalarmering vervangen voor zowel 
verpleeghuis, aanleunwoningen als in 
de wijk. Technisch gezien heeft dit veel 
voorbereidingstijd gevraagd. De zorgalarmering 
kent meer mogelijkheden, geeft meer 
bewegingsvrijheid en meer nachtrust 
voor cliënten. Medewerkers worden beter 
ondersteund. De uitkomsten zijn positief voor 
cliënten, maar ook voor de medewerkers. Er is 

aanzienlijk minder verstoring in de dagelijkse 
werkzaamheden van de zorgmedewerkers. 
Het project sleutelkluisje is tevens volledig 
afgerond. Een mooie ontwikkeling waarbij 
de veilige van toetreding tot de woning van 
onze cliënten is gewaarborgd. De processen 
zijn efficiënt ingericht waardoor cliënten in 
de toekomst rechtstreeks via de website 
van Rosengaerde een sleutelkluisje kunnen 
aanvragen.

Project Onbegrepen Gedrag
Het project Onbegrepen Gedrag in het 
Verpleeghuis (OGV) is gericht op het 
bevorderen van de handelingsbekwaamheid 
van zorgverleners in het verzorgen en 
begeleiden van bewoners met onbegrepen 
gedrag. In de loop van het project OGV is 
de overtuiging gegroeid dat individuele 
zorgverleners veelal goed in staat zijn om te 
reflecteren op hun eigen kennis en ervaring 
van bewoners, maar dat het nog ontbreekt 
om hier in teamverband iets mee te doen. De 
versterking van teamreflectie is het doel van 
de borging van het project. Deze versterking 
stelt teams in staat hun aandeel te leveren in 
het overleg met andere disciplines. Zo dragen 
ze bij aan de wederzijdse kennisdeling die het 
kenmerk is van multidisciplinair werken.

Voor deze borging is de functie van 
procesbegeleider in het leven geroepen. De 
taakstelling van deze procesbegeleider is 
tweeledig: 
• De procesbegeleider zal teams begeleiden 

als teams worden geconfronteerd met 
onbegrepen gedrag.

• Samen met de teammanager zorg zal deze 

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
de organisatie die haar medewerkers hiertoe 
stimuleert en in staat stelt.

ISO
Rosengaerde is ISO gecertificeerd volgens 
de norm 9001. In 2021 hebben er her-audits 
plaatsgevonden. Met een paar verbeterpunten 
is de certificering opnieuw afgegeven.

KMS (Kwaliteitsmanagementsysteem)
In 2021 is de werkgroep na een start in 
2020 verder gegaan in het ontwikkelen 
van plan van eisen voor een document en 
protocollen systeem. Er is onderzocht welke 
kwaliteitssoftware past binnen het pakket 
van eisen binnen de marge van Rosengaerde. 
De keuze is gevallen op Manual Master en in 
2022 wordt deze software geïnstalleerd en het 
implementatieplan uitgevoerd.

Kwaliteitsindicatoren
Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid 
om samen met collega’s continu aan de 
verbetering van de zorg te werken. Eén van de 
hulpmiddelen hier bij is regelmatig metingen 
te doen. De uitslag van deze metingen brengt 
in teams het gesprek op gang: wat vertelt deze 
uitkomst en herkennen we deze uitslag?
Branche vereniging Actiz en 
beroepsverenigingen voor zorgprofessionals 
(Verenso en V&VN) hebben indicatoren 
ontwikkeld om de uitkomst van deze metingen 
te bespreken en er van te leren. De uitkomsten 
laten zien dat er bij Rosengaerde aandacht is 
voor het welzijn van de cliënt in brede zin van 
het woord. Er is een gericht medicatiebeleid 
waarbij het voorschrijven en toedienen van 
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medicatie minimaal twee keer per jaar wordt 
geëvalueerd. Tijdens de gesprekken met de 
cliënten en of vertegenwoordigers wordt de 
wens van de cliënt over behandeling en zorg in 
een palliatieve fase zorgvuldig gerespecteerd 
en vastgelegd.

MICmeldingen
In 2020 is er een nieuwe MIC-procedure 
beschreven, waarin per afdeling 
verantwoordelijke aandachtsvelders zijn 
aangesteld. Deze aandachtsvelders houden 
zicht op de MIC-meldingen en het juist volgen 
van de procedure. 
Het borgen van de verbeteracties in 
team-overleggen en het bespreken van 
medicatiefouten blijft om aandacht en controle 
van de teamregisseur vragen. Gezamenlijk 
worden de trends besproken en per kwartaal 
gedeeld met de centrale MIC-commissie. 
Vanuit de centrale MIC-commissie worden 
vervolgens de trends besproken met het MT en 
de Clientenraad. Deze werkwijze is voortgezet 
in 2021. 

Ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten hebben zich 
maximaal ingezet om de zorg en alles wat er 
omheen moet gebeuren zo goed als mogelijk te 
laten verlopen. Hierbij bracht corona ook echt 
enige complexiteit met zich mee.
Uitstroom van medewerkers met kennis 
is opgevangen en vervangen. Er is 
voorbereiding en inzicht ontwikkeld hoe we 
efficiënter kunnen werken, meer gericht 
op beheerste bedrijfsvoering. ICT heeft 
een routekaart ontwikkeld hoe we de 
verbeteringen projectmatig gaan aanvliegen 

en implementeren. Voor alle afdelingen geldt 
dat we nauw samenwerken met het lerend 
netwerk en bewust zijn van efficiënt (samen)
werken. Daar waar zaken niet helder zijn, zijn 
er stappen gezet tot beschrijven van beleid en 
afstemming hiervan in het MT met vastlegging 
in kennis informatie systeem.
Communicatie en PR heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het verder positioneren 
van Rosengaerde in de gemeente Dalfsen. 
Social media, Arbeidsmarktcommunicatie en 
interne communicatie heeft veel meer focus 
gekregen.

Efficiencyslag ICT 
Mede door corona is Teams inmiddels 
gemeengoed geworden binnen Rosengaerde. 
Alle medewerkers die een Teams-licentie 
hebben gekregen, weten hun weg hier in te 
vinden als het gaat om deelnemen aan of 
het organiseren van een online vergadering. 
Slechts een enkele keer worden hier nog 
vragen over gesteld. Omdat Teams op dit 
moment een losstaande applicatie is, zijn lang 
niet alle functionaliteiten beschikbaar. Door de 
mensen met iets meer IT-kennis, worden deze 
functionaliteiten soms gemist. Met de komt van 
Microsoft365 medio 2022 zal hier verandering 
in komen.

TOPdesk
In 2021 heeft ICT TOPdesk in gebruik genomen. 
Hiermee zijn niet alleen een aantal belangrijke 
processen verbeterd, ook heeft ICT meer zicht 
op waar de meeste tijd aan besteed wordt. 
Door het ticketsysteem is nu ook voor ICT 
collega’s beter inzichtelijk wat de status van een 
aanvraag of incident is. In december 2021 is de 

Beter inzicht in 
tijdsbesteding 

Status aanvraag 
of incident beter 

inzichtelijk

 Kostenbesparing 
van 1500 euro 

per maand door 
abonnementen 
uit te faseren

Efficiëncyslag
door Topdesk

ticketfunctie uitgebreid, waardoor aanmelders 
van tickets nu automatisch op de hoogte 
blijven van de voortgang van hun aanvraag. 
In het eerste kwartaal van 2022 zal ook het 
selfservice portaal gereed zijn. Daarmee 
kunnen medewerkers zelf online een ticket 
aanmaken en antwoorden vinden op de meest 
voorkomende vragen en problemen.

Mobiele abonnementen 
Er is een grote efficiëntieslag gemaakt in het 
aantal mobiele abonnementen. Mede door het 
in gebruik nemen van TOPdesk is inzichtelijk 

gemaakt hoeveel mobiele telefoons en –
abonnementen bij Rosengaerde in gebruik 
zijn. Door niet traceerbare telefoons, tablets 
en abonnementen uit te faseren, is een 
kostenbesparing van ruim € 1.500,- per maand 
gerealiseerd. Er wordt echter niet uitgesloten 
dat dit bedrag nog zal oplopen na de uitrol van 
Microsoft365, omdat daarvoor alle gebruikte 
apparatuur eenmalig langs ICT moet. 

Telefoons, tablets en laptops die daarna niet 
bij ICT bekend zijn, zullen dan alsnog worden 
afgesloten.
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4. Financieel gezond

Ontwikkelingen vastgoed
In 2021 is de keuze gemaakt om, op termijn, 
een nieuw verpleeghuis te gaan huren. De 
voorbereidingen met projectontwikkelaar 
Kuiper zijn in het najaar gestart. Rosengaerde 
zal hiermee ook een uitbreiding gaan realiseren 
naar 80 intramurale plekken. De planning is 
dat het nieuwe gebouw in Dalfsen Oost begin 
2024 opgeleverd wordt. In 2022 zullen keuzes 
gemaakt gaan worden welke voorzieningen er 
zullen achterblijven en of her-ontwikkeld zullen 
worden. 

Wijkzorg
De wijkzorg is vanuit de zorgverzekeringswet 
nog niet voldoende rendabel gebleken de 
afgelopen jaren. Weliswaar is de bereikte 
doelmatigheid en klantbeleving ruim 
voldoende. Sturing op een meer efficiënte 
planning van zorg zal een grote bijdrage 
moeten gaan leveren om tot een positief 
bedrijfsresultaat van deze zorg te komen. 
Restauratieve dienst 
Het restaurant en de maaltijdservice was in 
voorgaande jaren onvoldoende rendabel. In 
2021 is deze voorziening gereorganiseerd 
en getransformeerd, waardoor de financiële 
exploitatie aanzienlijk verbeterd is. Cliënten 
hebben meer keuzemogelijkheden, zoals 

de mogelijkheid tot het afnemen van losse 
componenten in plaats van een vaststaande 
maaltijd. Ook in 2021 waren er voldoende 
vrijwilligers om de warme maaltijden 7 dagen in 
de week warm aan huis te brengen en daarmee 
hebben zij ook een sociale functie voor onze 
cliënten. 

Gescheiden wonen en zorg
In 2021 is de verhuur van aanleunwoningen 
ondergebracht bij Hoekstra. Alle servicekosten 
zijn herrekend en gesplitst in woongebonden 
servicekosten en zorggebonden servicekosten. 
Een deel van de woongebonden servicekosten 
wordt uitbesteed aan Rosengaerde. 
Voorbeelden zijn het afvoer van huisvuil, 
schoonmaak en kosten huismeester. De 
zorggebonden kosten worden vanuit 
Rosengaerde rechtstreeks naar cliënten 
gefactureerd. 

Alle gebruikte afkortingen

AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
BHV = Bedrijfshulpverlening
ECD = Elektronisch cliënten dossier
EVV’er = Eerst verantwoordelijke verpleegkundige
KMS = Kwaliteitsmanagementsysteem
MDO = multidisciplinair overleg
MIC = Meldingen incidenten cliënten 
MIM = Meldingen incidenten medewerkers
MO = Medewerker onderzoek
MPT = Modulair pakket thuis
MT = Managementteam
MUIZ = Meldpunt voor uitbraken infectieziekten
NPS = Net promotor score
OGV = Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis
Pg = Psychogeriatrisch
PREM = Patient reported Experience Measure

RI&E = Risico inventarisatie en evaluatie
VPT = Volledig pakket thuis
Wlz = Wet langdurige zorg
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
Zvw = Zorgverzekeringswet
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ACTIVA Ref. 2021 2021

  € €

Vaste activa 

Materiële vaste activa  2 1.565.699 1.733.809

Totaal vaste activa  1.565.699 1.733.809

    

Vlottende activa  

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 219.903 244.577

Debiteuren en overige vorderingen 7 313.345 331.571

Liquide middelen 9 4.706.786  3.711.602

Totaal vlottende activa  5.240.034 4.287.750

   

TOTAAL ACTIVA  6.805.733 6.021.559

 Ref. 2021 2020

  € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:   

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning 16  12.411.115   11.153.008 

Subsidies 17  418.902   605.064 

Overige bedrijfsopbrengsten 18  1.153.345   1.225.704 

Som der bedrijfsopbrengsten   13.983.362  12.983.776 

BEDRIJFSLASTEN:    

Personeelskosten 19  10.042.222   9.371.802 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20  306.166  361.923 

Overige bedrijfskosten 23  3.092.772   3.182.075 

Som der bedrijfslasten   13.441.159  12.915.800 

  

BEDRIJFSRESULTAAT   542.203   67.976 

Financiële baten en lasten 24  -6.162   -862 

RESULTAAT BOEKJAAR   536.041   67.114 

   

RESULTAATBESTEMMING    

Het resultaat is als volgt verdeeld:  2021 2020

  € €

Toevoeging/(onttrekking):    

Bestemmingsreserve Aanvaardbare Kosten (RAK)   536.041   67.114 

   536.041   67.114

3.1 RESULTATENREKENING OVER 2021    
(na resultaatbestemming) 

3.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

PASSIVA Ref. 31-12-21 31-12-20

  € €

Eigen vermogen 10  

Bestemmingsreserves  4.256.003 3.719.962

Algemene en overige reserves  265.753 265.753

Totaal eigen vermogen  4.521.756 3.985.715

   

Voorzieningen 11 426.592 104.747

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)    

Overige kortlopende schulden 13 1.857.385 1.931.097

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)  1.857.385 1.931.097

   

TOTAAL PASSIVA  6.805.733 6.021.559

JAARREKENING 2020
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 Ref.  2021  2020

  € € € €

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN     

Bedrijfsresultaat    542.203    67.976 

 

Aanpassingen voor:     

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21  306.166    361.923  

- mutaties voorzieningen 11  321.845   -38.217  

    628.011    323.706 

Veranderingen in werkkapitaal:     

- vorderingen 7  18.226    -9.612  

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 6  24.674    8.030  

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13  -73.712   501.349  

    -30.812    499.767 

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES   1.139.402     891.450 

Ontvangen interest 24  -   258  

Betaalde interest 24  -6.162     

-1.120  

    -6.162    -862 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    1.133.240    890.587 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen materiële vaste activa 2  -138.056     -227.147  

     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    -138.056    -227.147 

     

MUTATIE GELDMIDDELEN    995.184    663.440 

Stand geldmiddelen per 1 januari 9   3.711.602    3.048.162 

Stand geldmiddelen per 31 december 9   4.706.786    3.711.602 

Mutatie geldmiddelen    995.184    663.440  

   

Toelichting: Het kasstroom overzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.  
  

3.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 3.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING     
        
3.4.1 Algemeen       
       
Activiteiten       
Stichting Rosengaerde is statutair (en feitelijk) gevestigd te Dalfsen, op het adres Pastoriestraat 1 
(7721 CT), en is geregistreerd onder KvK-nummer 41022558      
 
De activiteiten van Stichting Rosengaerde betreffen voornamelijk het leveren van een breed 
pakket aan wonen, zorg en diensten aan cliënten met een zware geïndiceerde zorgvraag 
(verpleeghuiszorg) tot cliënten die zelfstandig wonen en behoefte hebben aan dienstverlening in 
het kader van hospitality. Alsmede de verhuur van woningen en de levering van maaltijden aan 
externe cliënten.           
 
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 de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en 
daarmee 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. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.      
 
Continuïteitsveronderstelling       
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.   
    
Vergelijking met voorgaand jaar       
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar.

JAARREKENING 2020
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Gebruik van schattingen       
“De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van opbrengsten en kosten. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest 
kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en 
veronderstellingen: 
- Corona-compensatie 
- Economische gebruiksduur materiele vaste activa 
- Waardering van voorzieningen [met name de RVU]”      
 
3.4.2. 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.”  
     
Financiële instrumenten       
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële 
instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide 
financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste 
opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op de manier zoals 
beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten. 

Materiële vaste activa       
De 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. 
 
Groot onderhoud: Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering 
geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.”  
        
Vorderingen       
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van 

JAARREKENING 2020
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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       
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. 
 
Aanvullend op de hiervoor vermelde algemene grondslagen voor voorzieningen, gelden de 
volgende specifieke grondslagen voor de volgende voorziening:   

Voorziening uitgestelde beloningen 
Deze voorziening betreft de geldwaarde van de (opgebouwde) rechten van werknemers die naar 
verwachting op een later moment uitbetaald of genoten/ opgenomen worden. Het gaat hierbij 
onder meer om:  
i. jubileumgratificaties,  
ii. doorbetaling van loon na 45 dienstjaren in de zorg- of welzijnssector (voor zover op 
balansdatum overeengekomen tussen werkgever en werknemer). 
De eerder genoemde verwachting wordt onder meer beïnvloed door de inschatting van de blijf-
kans van werknemers en van het blijven voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling / genieting 
/ opname. De geldwaarde betreft de opgebouwde rechten, omgerekend in het brutoloon op 
balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en heffingen 
en gecorrigeerd voor de inschatting van blijf-kans en het voldoen aan andere voorwaarden.   
Reguliere verlofrechten zijn tegen de nominale waarde (opgebouwde rechten, omgerekend in het 
brutoloon op balansdatum, verhoogd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies 
en heffingen) verwerkt onder de kortlopende schulden. Met betrekking tot de grondslagen voor 

de verwerking van de pensioenlasten, wordt verwezen naar het onderdeel ‘Grondslagen van 
resultaatbepaling’.

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.       
        
3.4.3 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 Rosengaerde 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 Rosengaerde. De verplichtingen, die voortvloeien uit 
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en 
Welzijn (PFZW). Rosengaerde 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. De actuele dekkingsgraad van december 
2021 is 106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 
2020 een herstelplan opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een 
toereikend herstel van de dekkingsgraad ultimo 2027. 
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Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar 

is als volgt weer te geven: 2021 2020

 € €

Boekwaarde per 1 januari  1.733.809   1.868.585 

Bij: investeringen  138.056   227.147 

Bij: herwaarderingen  -   - 

Af: afschrijvingen  306.166   361.923 

Af: bijzondere waardeverminderingen  -   - 

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen  -   - 

Af: terugname geheel afgeschreven activa  -   - 

Af: desinvesteringen  -   - 

   

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER  1.565.699   1.733.809

 31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 830.050   944.631 

Machines en installaties  399.195   430.469 

Andere vaste bedrijfsmiddelen, 

technische en administratieve uitrusting  336.454   358.709 

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa  -   - 

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa  -   - 

Totaal materiële vaste activa  1.565.699   1.733.809 

3.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3.5.1 Materiële vaste activa

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per 
activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 3.6.

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. 
Rosengaerde 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. Rosengaerde 
heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord.”       
        
3.4.5 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.       
        
3.4.6 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.”     
  
3.4.7 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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 2020 2021 totaal

 € € €

    

Saldo per 1 januari 244.577  244.577

Financieringsverschil boekjaar  219.903 219.903

Correcties voorgaande jaren 188.546  188.546

Betalingen/ontvangsten -433.123  -433.123

Subtotaal mutatie boekjaar -244.577 219.903 -24.674

  

Saldo per 31 december 0 219.903 219.903

 

Stadium van vaststelling (per erkenning): C A 

 

A= interne berekening  

B= overeenstemming met zorgverzekeraars    

C= definitieve vaststelling NZa    

  31-dec-21 31-dec-20

  € €

Waarvan gepresenteerd als:    

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort   219.903   244.577 

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot   -   - 

   219.903   244.577 

   Specificatie 

financieringsverschil in het boekjaar  31-dec-21 31-dec-20

  € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 

(exclusief subsidies)   9.165.042   8.360.235 

Budget kwaliteitsgelden   1.005.099   842.885 

   10.170.141   9.203.120 

    

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget   9.095.907   8.326.379 

Af: reeds ontvangen vergoeding kwaliteitsgelden   854.331   632.164 

   9.950.238   8.958.543 

TOTAAL FINANCIERINGSVERSCHIL   219.903   244.577 

3.5.2  Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van 
financieringsoverschot

3.5.3 Debiteuren en overige vorderingen

 31-12-2021 31-12-2020

 € €

De specificatie is als volgt:   

Vorderingen op debiteuren  242.821   266.269 

Vooruitbetaalde bedragen:   

  

Waarborgsom De Veste  1.134   1.134 

Overige  -   4.075 

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN:  

- Te ontvangen corona-compensatie  29.483   - 

- Overige nog te ontvangen bedragen  39.906   60.093 

TOTAAL DEBITEUREN EN OVERIGE VORDERINGEN   313.345   331.571 

Toelichting: Het bedrag aan vorderingen op debiteuren betreft het openstaande saldo per einde 
verslagjaar. Er is geen voorziening voor oninbare bedragen gevormd. 
Alle overige vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. 
 
Onder de Te ontvangen corona-compensatie is de vordering op zorgverzekeraars opgenomen 
wegens te ontvangen meerkosten Zvw over 2021 en afrekening continuïteitsbijdragen over 2020.” 
         

 31-12-2021 31-12-2020 

 € €

Bankrekeningen 4.706.314  3.709.415 

Kassen  472   2.187 

  

Totaal liquide middelen  4.706.786   3.711.602 

3.5.4 Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.Toelichting: De nacalculatie t/m 2020 is definitief vastgesteld. De overproductie van 2020 is alsnog 
volledig vergoed.
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 € € € €

Bestemmingsreserves: 

Bestemmingsreserve Aanvaardbare 3.719.962   536.041   -   4.256.003

Kosten (RAK)

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 3.719.962   536.041   -   4.256.003

 € € € € € €

- jubileumverplichtingen  90.454   5.557   2.754   -   -  93.257 

- langdurig zieken  14.293   25.431   14.293   -   -   25.431 

- 45 dienstjaren  -   307.904   -   -   -   307.904    

TOTAAL VOORZIENINGEN  104.747   338.892   17.047   -   -   426.592

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)      85.782 

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)      340.810

hiervan > 5 jaar     55.059 

 € € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 265.753   -   -   265.753

TOTAAL ALGEMENE EN OVERIGE RESERVES 265.753   -   -   265.753 

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-12-2021

Het verloop is als volgt Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval 

weer te geven: 1-jan-2019    

     31-dec-2021

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-12-2021

 31-12-2021 31-12-2020

 € €

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Bestemmingsreserves 4.256.003   3.719.962 

Algemene en overige reserves  265.753   265.753 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN  4.521.756   3.985.715 

PASSIVA

3.5.5 Eigen vermogen 3.5.6 Voorzieningen

Bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves

Toelichting: De bestemmingsreserve Aanvaardbare kosten is gevormd voor het opbouwen van 
weerstandsvermogen en om eventuele negatieve exploitatieresultaten te kunnen opvangen.

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

Toelichting per categorie voorziening:
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%. 

Voorziening langdurig zieken         
Deze voorziening is gevormd voor de kosten van werknemers die ultimo 2021 langdurig ziek zijn en waarvan 
verwacht wordt dat ze niet meer in het arbeidsproces terugkeren. Het betreft een inschatting van de kosten van 
de salarisdoorbetalingen gedurende de verwachte doorbetalingsperiode met een maximum van 2 jaren. De 
voorziening is nominaal gewaardeerd.          
  
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 
bedraagt 0,50%. Er is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de uitkering van 1,46%. De levenskans 
van de betreffende medewerkers is op basis van CBS data ingeschat op 99,3%.De voorziening is bepaald op 
basis van de ‘verplichting per balansdatum’-methode.      

Saldo per

31-dec 

2021

Oprenten en 

verandering 

disconterings-

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

 € €

Crediteuren  241.509   313.314 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  319.104   436.439 

Schulden terzake pensioenen   73.633   62.434 

Nog te betalen salarissen  165.956   173.313 

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren  -   4.868 

Overige nog te betalen kosten  118.166   53.073 

Schulden uit hoofde van subsidies:

- Terug te betalen corona-compensatie  163.623   97.133 

- Terug te betalen subsidie zorgbonus  111.121   63.658 

- Overige subsidies en bijdragen   56.444   67.744 

Vooruitontvangen opbrengsten:  

- Waarborgsommen woningen  15.679   15.397 

- Overige vooruitontvangen bedragen  13.079   11.712 

Vakantiegeld 264.328   259.532 

Vakantiedagen  283.465   341.933 

Overige overlopende passiva:   

Bazaargelden en legaten  31.280   30.547 

 

TOTAAL OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN  1.857.385   1.931.097

3.5.7 Overige kortlopende schulden 3.5.8 Financiële instrumenten

Toelichting: De post ‘Terug te betalen corona-compensatie’ van 2020 betreft de teveel ontvangen 
voorschotten wegens continuïteitsbijdragen van zorgverzekeraars. Het bedrag per ultimo 2021 
bevat uitsluitend de teveel ontvangen bevoorschotting van de regeling Coronabanen in de zorg en 
zal in 2022 worden terugbetaald.         
 

Algemeen
Stichting Rosengaerde maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende 
financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze 
betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 
Stichting Rosengaerde handelt in overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen 
niet in financiële derivaten. 
 
Kredietrisico 
De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij het zorgkantoor, de 
zorgverzekeraars en gemeenten. De kredietrisico’s zijn beperkt. 
 
Renterisico 
Er is geen sprake van rente- en/of kasstroomrisico’s aangezien geen gebruik wordt gemaakt van 
externe geldleningen. 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
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3.5.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Pastoriestraat 1  € 368.709   € 970.613   n.v.t.  31-07-2024

Brandkolkstraat 1-13  € 44.172   € 232.184   onbepaald  onbepaalde tijd

Ankerstraat 1-47  € 157.938   € 830.173   onbepaald  onbepaalde tijd

Pniël Ruitenborghstraat 2a 

 1 t/m 21  € 149.839   € 787.601   € 1.670.151  01-12-2035

TOTAAL  € 720.659   € 2.820.571   € 1.670.151   

Huurverplichtingen 
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen: 

Onroerende zaak Jaarhuursom 2022 Omvang 

verplichting 

komende 5 jaar

Omvang 

verplichting 

resterende jaren

Einddatum 

huurcontract

Einddatum 
huurcontract

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen

Andere vaste
bedrijfs-

middelen,
technische en

administratieve
uitrusting

Machines en
installaties

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 
Rosengaerde 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 Rosengaerde verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de 
vaststelling van de corona-compensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde 
opbrengsten. 
 
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020/2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-
omzetplafond over 2020/2021. Stichting Rosengaerde 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.

 € € € €

Stand per 1 januari 2021    

- aanschafwaarde  2.265.046   602.915   801.210   3.669.171 

- cumulatieve herwaarderingen  -   -   -   - 

- cumulatieve afschrijvingen  1.320.415   172.446   442.501   1.935.362 

Boekwaarde per 1 januari 2021  944.631   430.469   358.709   1.733.809 

     

Mutaties in het boekjaar    

- investeringen  9.007   37.519   91.530   138.056 

- herwaarderingen  -   -   -   - 

- afschrijvingen  123.588   68.793   113.785   306.166 

- bijzondere waardeverminderingen  -   -   -   - 

- terugname bijz. waardeverminderingen  -   -   -   - 

    

- terugname geheel afgeschreven activa     

  aanschafwaarde  1.048.101   98.412   177.326   1.323.839 

  cumulatieve herwaarderingen  -   -   -   - 

  cumulatieve afschrijvingen  1.048.101   98.412   177.326   1.323.839 

   

- desinvesteringen     

  aanschafwaarde  -   -   -   - 

  cumulatieve herwaarderingen  -   -   -   - 

  cumulatieve afschrijvingen  -   -   -   - 

  per saldo  -   -   -   - 

Mutaties in boekwaarde (per saldo)  -114.581   -31.274   -22.255   -168.110 

Stand per 31 december 2021    

- aanschafwaarde  1.225.952   542.022   715.414   2.483.388 

- cumulatieve herwaarderingen  -   -   -   - 

- cumulatieve afschrijvingen  395.902   142.827   378.960   917.689 

   

Boekwaarde per 31 december 2021  830.050   399.195   336.454   1.565.699 

Afschrijvingspercentage 0% - 10%  5 - 10% 10 - 33,3% 

3.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
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3.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

3.7.1 Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 3.7.2 Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020 

 € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet  1.016.063   1.037.056 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg  9.256.126   8.064.629 

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg  1.005.099   842.885 

Opbrengsten Wmo  821.449   753.003 

Overige zorgprestaties  137.965   98.759 

  

TOTAAL  12.411.115   11.153.008  

  

De specificatie is als volgt: 2021 2020

 € €

Subsidies Zvw-zorg 11.519 11.520

Subsidie zorgbonus 213.949 528.492

Overige subsidies 193.434 65.052

TOTAAL 418.902 605.064

Toelichting: In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 174.414 aan corona-compensatie 
opgenomen. Deze compensatie betreft in grote lijnen de volgende zorgdomeinen: 
 
• Wet langdurige zorg € 97.462  (Extra kosten - Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021)  
• Zorgverzekeringswet € 30.482  (Meerkosten Zvw cf brief Zorgverzekeraars Nederland 16-02-2022) 
• Zorgverzekeringswet € 39.468  (Meer ontvangen continuïteitsbijdrage en meerkosten Zvw over 2020)
• WMO € 7.002  (Meerkosten WMO over 2020) 
 
Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2021. 
De in de opbrengsten verwerkte corona-compensatie is daarom gebaseerd op een schatting. Daarbij 
is rekening gehouden met 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.      
   

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 zorgbonussen zijn 
uitbetaald in november 2021 aan 322 medewerkers. 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 belastingheffing daarover bedraagt € 213.949 
en is verwerkt onder de personeelskosten. 
De Overige subsidies zijn in 2021 gestegen als gevolg van de subsidieregeling Coronabanen in 
de zorg en projectsubsidie zorgtechnologie.”        
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3.7.3 Overige bedrijfsopbrengsten 3.7.4 Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

 € €

Overige dienstverlening:     

- Maaltijden en restaurant    677.902    656.978 

Overige opbrengsten:

- Verhuuropbrengsten  303.966   415.741 

- Opbrengsten servicekosten  111.014   104.970 

- Overige opbrengsten  60.462   48.016 

   

TOTAAL  1.153.345   1.225.704

De specificatie is als volgt: 2021 2020

 € €

Lonen en salarissen 6.983.654   6.375.543 

Sociale lasten  1.113.369   1.036.299 

Pensioenpremies 570.671   497.252 

Andere personeelskosten:   

  

- Reis- en verblijfkosten  73.672   56.380 

- Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing  213.949   528.492 

- Andere personeelskosten  277.840   234.014 

 Vrijval/dotatie voorzieningen en reserveringen  264.169   45.589 

Subtotaal  9.649.232   8.832.759 

Personeel niet in loondienst:  

- Kosten uitzendkrachten  123.063   88.605 

- Kosten inzet externe specialisten  269.926   442.577 

- Kosten onderaannemers  -   7.861 

- Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst  -   - 

   

Totaal personeelskosten  10.042.222   9.371.802 

   

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

Ondersteunende diensten 17 14

Cliëntgebonden functies 137 128

Hotelmatige functies 16 20

 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van 

full-time eenheden 170 162

Toelichting: Met ingang van augustus 2020 is de verhuur van de aanleunwoningen in Dalfsen 
overgedragen aan een vastgoedbeheerder. Dit verklaart de daling van de verhuuropbrengsten 
t.o.v. 2020. 
De overige opbrengsten zijn hoger door een aantal nagekomen baten uit voorgaande jaren.  
        

Toelichting: Met betrekking tot de (subsidie) zorgbonus, wordt verwezen naar de toelichting op de 
subsidiebaten. In 2021 is fors geïnvesteerd in het (breder en dieper) opleiden van personeel. Dit is terug te zien 
in de hogere opleidingskosten t.o.v. 2020. Daarnaast is een voorziening gevormd in het kader van de regeling 
vervroegd uittreden welke vanuit de CAO per 1 september 2021 in werking is getreden. De kosten van inzet 
externe specialisten is t.o.v. 2020 fors lager. In 2020 waren een aantal functies op interimbasis ingevuld (manager 
bedrijfsvoering, manager thuiszorg en bestuurder) waarvoor in 2021 medewerkers in dienst zijn getreden.

LASTEN
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3.7.5 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

3.7.7 Honoraria accountant    3.7.6 Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

 € €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 306.166 361.923

  

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 306.166 361.923

De specificatie is als volgt: 2021 2020

 € €

Rentebaten -  258 

Subtotaal financiële baten  -   258 

   

Rentelasten  -6.162   -1.120 

Subtotaal financiële lasten  -6.162   -1.120 

   

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  -6.162   -862

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt: 2021 2020

 € €

1.  Controle van de jaarrekening 35.000 39.104

2.  Overige controlewerkzaamheden  15.000 9.680

 (w.o. productie-verantwoordingen etc.)  

TOTAAL HONORARIA ACCOUNTANT 50.000 48.784

De specificatie is als volgt: 2021 2020

 € €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten  674.156   736.459 

Algemene kosten  878.196   883.000 

Patiënt- en bewonersgebonden kosten  406.263   377.393 

Onderhoudskosten  239.656   180.374 

Energiekosten  179.483   177.529 

Huur en leasing  715.018   827.319 

TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN  3.092.772   3.182.075 

Toelichting: De afschrijvingen zijn lager doordat een verbouwingsinvestering alsmede de 
investering in ICT-infrastructuur grotendeels in 2021 zijn afgeschreven.

Toelichting: De stijging algemene kosten is grotendeels gelegen in advisering inzake de 
heroriëntatie op vastgoed. De stijging van patiënt- en bewonersgebonden wordt veroorzaakt door 
beschermingsmiddelen corona. De afname huurkosten ligt in het feit dat Rosengaerde per 1-8-
2020 gestopt is met het doorverhuren van Habion woningen. 

Toelichting: De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2021 
(2020) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 
(2020), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 (2020) zijn verricht. 
Het kwaliteitsbudget Wlz, de corona-compensatieregelingen en de zorgbonus vereisten extra 
controlewerkzaamheden van de accountant. Ook advisering rondom heroriëntatie vastgoed 
speelde in 2021 een rol.          
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3.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

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 Functie (functienaam) M.E. Seip Bestuurder  

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)  14-okt.-20  

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden  

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja  

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%  

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  104.793  

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn  12.113  

8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 116.906  

   

13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 170.000  

   

Vergelijkende cijfers 2020  

 

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Nee  

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 70%  

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  27.700  

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 0  

5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 27.700  

   

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 53.461  

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen  

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

Toezichthoudende topfunctionarissen

 

1 Functie (functienaam)

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

4 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

 

 

1 Functie (functienaam)

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

4 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

 

1 Functie (functienaam)

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

4 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.T.P.M. 

Rooijakkers

Voorzitter RvT

21-mei-14

heden

7.500

25.500

7.500

24.450

M.J. Zwaan

Lid RvT

2-jul.-21

heden

2.500

8.523

0

N.v.t.

M. S. Huizinga  

Klaucke

Lid RvT

23-mei-17

30-jun.-21

2.500

8.430

5.000

16.300

M. D. Kooijman

Lid RvT

26-mei-16

heden

5.000

17.000

5.000

16.300

G.W.B. Elderhorst

Lid RvT

2-jul.-21

heden

2.500

8.523

0

N.v.t.

P.G.M. Schaepman

Raessens

Lid RvT

1-sep.-20

heden

4.992

17.000

1.664

5.433

D.C.M. Schwartz

Lid RvT

22-mei-13

30-jun.-21

2.500

8.430

5.000

16.300

Toelichting: De Raad van Toezicht heeft 
conform de Regeling Bezoldigingsmaxima 
Topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp 
aan Stichting Rosengaerde 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. 
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3.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Rosengaerde heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en 
vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2022, onder gelijktijdige goedkeuring daarvan door de 
Raad van Toezicht.

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

W.G.

M.E. Seip
Raad van Bestuur

W.G.

M.D. Kooijman
Lid RvT

W.G.

M.J. Zwaan
Lid RvT 

W.G.

J.T.P.M. Rooijakkers
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G.

P.G.M. Schaepman-Raessens 
Lid RvT 

W.G.

G.W.B. Elderhorst
Lid RvT

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Vanuit privacy-oogpunt zijn de handtekeningen niet in deze jaarrekening opgenomen.
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4.1 Statutaire regeling resultaatbestemming     
      
In de statuten zijn geen regelingen opgenomen betreffende de resultaatbestemming.   
  
            
4.2 Nevenvestigingen     
      
Stichting Rosengaerde heeft geen nevenvestigingen.     
      
      
4.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant     
      
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.  
   
      

Bijlagen
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021       
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021     

 

Zorgaanbieder      

Statutaire naam zorgaanbieder Stichting Rosengaerde     

Plaatsnaam   Dalfsen    

KvK-nummer   41022558      

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       
“De coronacrisis heeft op Rosengaerde een grote impact gehad. In 2020 zijn er besmettingen en overlijdens onder onze cliënten geweest. 

Ook is er een tijdelijke opnamestop van kracht geweest. We hebben ook te kampen gehad met vraaguitval in de wijkzorg. Rosengaerde 

heeft getracht zoveel mogelijk de bewoners/cliënten en de medewerkers te beschermen door een scala aan (voorzorg- )maatregelen en 

heeft daarbij de adviezen van het RIVM gevolgd. Dit hebben we in 2021 voorgezet.  Er is slechts een enkel overlijdensgeval geweest met 

een directe relatie tot corona.  Onder personeel heeft de intensiteit van werken onder deze zware omstandigheden zijn weerslag gehad. 

Ook het veelvuldig testen, afwachten op testuitslagen en quarantaine perioden hadden impact. Een sterke stijging van ziekteverzuim 

onder personeel is het gevolg geweest.  De zeer beperkte beschikbaarheid van extra krachten op de arbeidsmarkt bevorderen niet 

dat de belasting van personeel verminderd wordt. Vanaf de eerste meldingen van de pandemie is er voortdurend geïnvesteerd in de 

aanschaf van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: gecertificeerde handschoenen, veilige en goedgekeurde mondkapjes, 

schorten en brillen.  

Rosengaerde heeft geparticipeerd in een eigen teststraat met collega zorgorganisaties. Eigen medewerkers zijn op toerbeurt ingezet 

om zowel te testen als ook voor administratieve taken zoals het registreren en informeren van de testuitslagen. Het leveren van de 

persoonlijke beschermingsmiddelen aan de teststraat hoorde daar bij. 

Samenvattend heeft Rosengaerde in 2021 financieel nauwelijks te maken gehad met omzetderving, wel zijn er forse extra kosten 

gemaakt. Dit betreft enerzijds vervangingsinzet als gevolg van extra ziekteverzuim en quarantaine verplichtingen,  en anderzijds zijn 

er substantiële kosten gemaakt voor zeer uiteenlopende beschermings- en voorzorg middelen en maatregelen. Het lijkt erop dat de 

organisatie hiervoor grotendeels gecompenseerd gaat worden door het zorgkantoor, de zorgverzekeraars en de gemeente, waardoor de 

financiële impact beperkt blijft. 

 

 

 

      

 

       

       

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021       

       

 Wlz   Zvw    Wmo         Jw   Fz  Overig     Totaal 

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie 

corona-compensatie  €  -     €   -      €   -     €  -     €  -     €  -     €  -   

Compensatie personele 

meerkosten corona  €  31.665   €   -      €   -     €  -     €  -     €  -     €  31.665 

Compensatie materiële 

meerkosten corona  €  65.797   €      30.482    €   -     €  -     €  -     €  -     €  96.279 

Corona-compensatie 

uit hoofde van NOW*  €  -     €   -      €   -     €  -     €  -     €  -     €  -   

Overige corona-compensatie  €  -     €  -      €   -     €  -     €  -     €  -     €  -   

Totaal toegekende corona-compensatie  €  97.462   €      30.482    €   -      €  -     €  -     €  -     €  127.944 

       

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 

verwerkte corona-compensatie 2021**  €  -     €   -     €   -      €  -     €  -     €  -     €  -   

Totaal in de jaarrekening 2021 

verantwoorde corona-compensatie 2021  €  97.462   €       30.482    €   -     €  -     €  -     €  -     €  127.944 

       

Opbrengsten, inclusief 

corona-compensatie:       

- jaarrekening 2021  € 10.358.687   € 1.086.013    € 821.449   €  -     €  -      € 1.717.213    € 13.983.362 

- begroting 2021  €  9.674.029    € 1.044.406    € 779.570   €  -     €  -      € 966.534     € 12.464.538 

- jaarrekening 2020  €  9.194.751    € 1.080.963    € 778.535   €  -  €  -      € 1.929.527    € 12.983.776 

- jaarrekening 2019  €  8.466.702    € 1.196.839   € 654.553   €  -     €  -      € 1.599.977    € 11.918.071 

       

Aandeel totaal in de jaarrekening 

verantwoorde corona-compensatie 

2021 in opbrengsten 2021             0,94%          2,81%              0,00%                            0,00%                 0,91%

       

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

 **Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021
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Analyse van de impact van de coronacompensatie op de resultaatontwikkeling 2021     

 

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio       

 jaarrekening  begroting jaarrekening jaarrekening

 2021 2021 2020 2019

Resultaat boekjaar  € 536.041   € 249.291   € 67.114   € 22.589 

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 3,83% 2,00% 0,52% 0,19%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021

 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019  n.v.t.  1,83% 3,32% 3,64%

       

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio       
De resultaatsontwikkeling is sterk verbeterd. Sturing op de overige bedrijfskosten en investeringen hebben vooral hieraan bijgedragen. Kanttekening 

daarbij is dat in het resultaat 2021 de overproductie WLZ 2020 én continuïteitsbijdrage/coronacompensatie ZVW en WMO 2020 zijn opgenomen 

(totaal 236k). De organisatie is in 2021, vanuit de diverse financieringsbronnen, wederom gecompenseerd voor de identificeerbare coronakosten. 

Het effect van de coronacrisis op het resulaat is uiteindelijk slechts van beperkte omvang. Niet identificeerbare inspanningen zijn er immers ook 

geweest. Naar inschatting zijn deze echter niet van materiële omvang.         
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3,50%

4,50%
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€450.000 

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020 jaarrekening 2019
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Resultaat in € Resultaatratio

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 beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een 

te hoge compensatie van corona-schade.      

      

 

Ondertekening door het bestuur

Dalfsen, 26 april 2022       

W.G.

M.E. Seip
bestuurder

Waarmerk accountant ter identificatie 
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID19 
over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID19 over de 
periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens 

verleningsbeschikking (a) 

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor 

bonus 2020 (b) 

Aantal derden dat in aanmerking komt voor 

bonus 2020 (c) 

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)

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 ontvangen Zorgbonus 2020 volgens 

verleningsbeschikking (a) 

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor 

bonus 2020 (b) 

Aantal derden dat in aanmerking komt voor 

bonus 2020 (c) 

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)

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)

 

     Werknemers 

Aantal          Euro

 328 € 590.400,00

  

 303 € 303.000,00

 

 

 

 

  

 

  € 224.742,14

 

 

  

  € 224.742,14

 

  

  € 62.657,86

 

 

  Ja

 

 

      Werknemers 

Aantal          Euro

 377 € 261.064,96

  

 319 € 122.722,49

 

 

 

 

  

 

  € 89.494,98

 

 

  

  €89.494,98

   

  

  € 48.847,49

 

 

  Ja

 

 

         Derden 

Aantal Euro

     1  € 1.750,00

    

 

  

    1  

  € 1.000,00

 

 

 

 

  € 750,00

   

 

  € 750,00

 

  € 0,00

 

 

 

 

  Ja

 

           Derden 

Aantal Euro

     2  € 1.346,48

    

 

  

       

     3  € 1.154,13

 

 

 

 

  € 577,06

   

 

  € 577,06

  - € 384,71

 

 

 

 

  

  Ja

 

           Totaal 

 Aantal Euro

 329 € 592.150,00

 

 

 303 € 303.000,00

 

 

     1  € 1.000,00

 

 

  

  € 224.742,14

   

   

  € 750,00

   

   

  € 225.492,14

 

   

   

  € 62.657,86

 

 

 

 

 

           Totaal 

 Aantal Euro

 379 € 261.064,96

 

 

 319 € 122.722,49

 

 

     3  € 1.154,13

 

 

  

  € 89.494,98

   

   

  € 577,06

   

   

  € 90.072,04

 

   

   

  € 48.462,78

 

 

 

 

 


