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Voorwoord
Een nieuw fundament om verder te bouwen aan een boeiende toekomst
De nieuwe weg die we een jaar eerder samen zijn ingeslagen heeft tot zichtbare
resultaten geleid. Eerder dan gepland hebben we financieel gezien onze
reservepositie weer op peil weten te brengen. Dat doet goed. Daarnaast hebben we
aan de wens tot meer nabijheid en maatwerk voldaan door hoofden integrale
verantwoordelijkheid te geven voor hun eenheid. Die verantwoordelijkheid komt in de
praktijk tot stand in coregulatie met cliënten, hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers
en medewerkers. Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat we met deze
insteek ons werk organiseerden. Met succes, want naast het financiële resultaat,
zien we ook dat de tevredenheid van alle betrokkenen voldoet aan onze minimale eis
van een ruime voldoende. Daarmee hebben we als Radar een fundament waarop we
verder kunnen bouwen. Bij dit bouwen onderscheid ik de volgende drie pijlers:
Veiligheid
Op de eerste plaats is dat het waarborgen van veiligheid bij de ondersteuning van
onze cliënten. Dat begint met het maken van goede afspraken, dit vastgeleggen en
periodiek evalueren. Het houdt ook in, dat we bij meldingen van klachten of
incidenten adequaat reageren en handelen. Op beide punten willen we ons
verbeteren. We hebben hiertoe in 2011 belangrijke stappen gezet.
Eigen kracht
De tweede pijler vormt de doorontwikkeling van onze missie en visie. In 2011 hebben
we daarvoor de basis gelegd. We gaan voor ‘het versterken van de eigen kracht van
de cliënt’. Dat willen we doen door de kracht rondom cliënten te versterken.
Prachtige beginselen, waar ik me helemaal in thuis voel. Tegelijkertijd zit daar een
geweldige opdracht in; de opdracht om dat in de praktijk van alledag ook
daadwerkelijk waar te maken. Dat vraagt van ons om niet de beheersmatige
benadering vanuit de organisatie centraal te stellen, maar juist de ontwikkelingskant
vanuit het perspectief van de cliënt. Daar waar het waarborgen van de veiligheid juist
een zekere mate van strakheid en discipline vereist, vraagt onze missie juist om
flexibiliteit en maatwerk. Dit schijnbare dilemma maakt onze opdracht voor de
toekomst extra boeiend. We gaan niet voor het één of het ander, maar voor het
versterken van beide pijlers.
Wmo
Als derde pijler benoem ik de overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ
naar de Wmo. In 2011 hebben we hiervoor al de nodige voorbereidingen getroffen.
Het allerbelangrijkste onderdeel daarvan vormt misschien wel onze keuze om het
gedachtegoed van de Wmo geheel te onderschrijven. De participatiegedachte van de
Wmo sluit heel goed aan bij onze missie. We zien het als onze taak om de
jarenlange ervaring en expertise van onze organisatie hiervoor in te zetten. Als
Radar zijn we groot geworden in de ondersteuning van cliënten, midden in de
samenleving. We zijn er dan ook klaar voor om onze bijdrage te (blijven) leveren. En
we laten het niet bij woorden alleen. In meerdere dagbestedingsprojecten hebben we
al mooie voorbeelden tot ontwikkeling gebracht. Cliënten, medewerkers en
organisaties om ons heen ervaren dagelijks de positieve invloed van de inzet van
cliënten in begeleide werkprojecten.
Laat ik het kort samenvatten: in 2011 hebben we een nieuw fundament gelegd en
zijn we vol enthousiasme gestart met het bouwen aan een heel boeiende toekomst.
Tegen iedereen die hieraan, vanuit welke rol dan ook, een bijdrage heeft geleverd
zeg ik oprecht: “Heel hartelijk dank! Ik vind het fijn en inspirerend om samen aan een
steeds betere ondersteuning van clienten te werken.”

April 2012
Frans Wilms,
bestuurder
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1.
Uitgangspunten van de verslaglegging
Radar is van mening dat een eenduidig gebruik van verslaglegging middels het
jaardocument benchmarking en transparantie bevordert en een vergelijking en
opvolging van bedrijfsactiviteiten over verschillende jaren beter mogelijk is. Op deze
wijze zijn we er tevens van verzekerd dat wij voldoen aan de externe eisen van
verslaglegging.
Gestart wordt met een beschrijving van het profiel van Radar. In hoofdstuk 3 wordt
verder ingegaan op de bestuurlijke structuur, het toezicht en de bedrijfsvoering. In
het volgende hoofdstuk worden de diverse beleidsaspecten aan de orde gesteld. Het
jaardocument wordt afgesloten met de financiële resultaten en gegevens.

2.
2.1

Profiel van de organisatie
Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Radar
Maasboulevard 1
6211 JW
Maastricht
043-350 73 50
14072124
info@radar.org
www.radar.org

tabel: algemene identificatiegegevens Radar 2011

2.2 Structuur
Hoofdstructuur
De spil van onze zorg- en dienstverlening is de cliënt. De cliënt heeft een persoonlijk
begeleider die zich bezighoudt met het zorgplan en zich inzet de zorg rondom de
zorgvraag van de cliënt zo goed als mogelijk te organiseren.
Eenheden
Een groep cliënten met een vergelijkbare zorgvraag is uitgangspunt voor aanbod,
inrichting en organisatie van zorg en ondersteuning.
Daarbij geldt dat een vergelijkbare zorgvraag niet per definitie hetzelfde is als een
vergelijkbare indicatie. Wij streven naar een meer homogene samenstelling van
groepen cliënten om op die manier de cliënt en zijn zorgvraag centraal te kunnen
stellen en te kunnen ondersteunen.
Nabijheid en directe aansturing realiseren wij vanuit één integraal verantwoordelijk
hoofd, met een span of control die ligt tussen de 30 en 40 medewerkers. De
aansturing is daarbij mensgericht en resultaatgericht. Hierdoor kan de
verantwoordelijkheid van het team gehandhaafd worden maar wel onder directe
aansturing (geen zelfsturing).
Andere factoren die worden gehanteerd bij het samenstellen van eenheden zijn
geografische ligging en/of een combinatie van wonen en dagbesteding.
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Divisies
De eenheden binnen de zorg groeperen we binnen 3 divisies:
•
Radar Kids en Radar Thuis
•
Radar Heuvelland
•
Radar Parkstad
Daarnaast wordt de zorginhoudelijke ondersteuning centraal gefaciliteerd vanuit de
divisie Radar Expertise en interne ondersteunende diensten gebundeld in de divisie
Radar Services.
Managementteam
De organisatiestructuur kent 3 lagen, met elk zijn eigen verantwoordelijkheid en
bevoegdheid, waarbij verantwoordelijkheden zoveel mogelijk worden
doorgemandateerd. De 3 lagen zijn raad van bestuur, divisiemanagers en hoofden.
Het managementteam (MT) bestaat uit de bestuurder, het hoofd
bestuursbureau/bestuurssecretaris en de divisiemanagers. Het MT bereidt
besluitvorming voor en adviseert t.b.v. besluitvorming. De bestuurder neemt
besluiten.
De bestuurder mandateert daarbij besluitvorming zoveel als mogelijk naar
eindverantwoordelijke managers.
De divisiemanager Services vervult de rol van waarnemend bestuurder.
Cliënten en ouders/vertegenwoordigers zijn ten behoeve van medezeggenschap
georganiseerd in deelraden, regioraden en centrale cliëntenraden. De medewerkers
zijn georganiseerd in de ondernemingsraad.
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2.3. Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Radar ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. Radar
biedt onder meer dagbesteding voor kinderen en volwassenen,
gezinsondersteunende begeleiding, wonen met begeleiding, begeleid zelfstandig
wonen, logeren, behandeling, arbeidsintegratie, scholing, club- en buurthuiswerk en
vakanties. De voornaamste doelgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke
beperking.
Radar beschikt over de intramurale AWBZ toelatingen verblijf en verblijf met
behandeling. De extramurale toelatingen zijn persoonlijke verzorging, verpleging,
begeleiding en behandeling.
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens
Cliënten
aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar
aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
aantal extramurale cliënten exclusief dagativiteiten per einde verslagjaar
Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar
inclusief GVT
Productie
Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar
(exclusief dagactiviteiten)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag
655
945
765
702
239.496
144.468
88.104
927
652
53.052.874
50.043.538
3.009.336
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2.3.3 Werkgebied
Radar verricht haar werkzaamheden in Zuid-Limburg in de regio's
Maastricht/Heuvelland en Parkstad.

2.4 Samenwerkingsrelaties
Radar streeft naar een zo breed mogelijke en kwalitatief goede zorginzet voor
cliënten. Om dit te realiseren zoekt Radar steeds meer samenwerking met
ketenpartners om een integraal aanbod van ondersteuning aan haar cliënten te
kunnen neerzetten. De expertise die Radar niet zelf in huis heeft, wordt middels
partners ingezet. Daarnaast stelt Radar haar expertise beschikbaar aan partners in
de ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke beperking). Naast
samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders in dezelfde sector, zoals Pergamijn en
Koraalgroep, werkt Radar ook samen met partijen uit andere domeinen, zoals
jeugdzorg, onderwijs,zorgaanbieders ouderenzorg en thuiszorg, zorgboerderijen en
woningcorporaties. In het kader van de toekomstige overheveling van de functie
begeleiding naar de Wmo werkt Radar nauwer samen met de gemeenten en
welzijnsorganisaties in haar werkgebied.
Enkele samenwerkingsrelaties behoeven bijzondere aandacht:
Zorgkantoor
Radar onderhoudt een goede samenwerkingsrelatie met het CZ zorgkantoor. De
samenwerking is er op gericht om tot een goede inzet van de AWBZ-middelen te
komen ten behoeve van verbetering van kwaliteit van zorg aan onze cliënten.
Opvoedprogramma "Triple P"
In mei is Radar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, die formeel is
vastgelegd, met gemeenten uit Maastricht en Heuvelland in het kader van Centrum
voor Jeugd en Gezin. De samenwerking betreft het thema: Positief opvoeden. Radar
zal binnen deze samenwerkingsvorm het opvoedprogamma Triple P op niveau 4 en
5 aanbieden. De scholing wordt gefinancierd uit de jeugdzorgmiddelen door de
Provincie Limburg.
Groei naar ouderschap
In mei 2011 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de volgende
partijen: Radar, Mee Zuid-Limburg, Xonar, Bureau Jeugdzorg Limburg en WSG. De
samenwerking betreft een nieuw zorgconcept. Dit zorgconcept bestaat uit begeleding
en behandeling bieden aan ouder(s) met een verstandelijke beperking met kinderen
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van 0-3 jaar, in de vorm van een trainingshuis. Ouders worden vaardigheden
aangeleerd om toekomstige uithuisplaatsing van hun kind te voorkomen en
zelfstandig verder te kunnen met reguliere ambulante begeleiding, die meer op
afstand kan plaatsvinden.
Gesterkt door de keten (Doelgroep (J)LVG)
Een samenwerkingsproject met Mondriaangroep, Xonar, MEE Zuid-Limburg, JJI
Keerpunt/Icarus, Gastenhof en Radar, met als doel:
• doorstroming te laten plaatsvinden van cliënten vanuit het orthopedagogisch
behandelcentrum naar een vervolgvoorziening (bv. Radar)
• op cliëntniveau is een concreet plan (transferplan) dat een soepele overgang
garandeert
• cliënten vinden en behouden onderwijs of zinvol werk of indien dit niet
haalbaar is dagbesteding
• cliënten hebben aantoonbaar een sociaal netwerk opgebouwd en kunnen dit
onderhouden.
Radar heeft dit project in samenwerking met partners opgestart met als belangrijkste
doel de overgang van deze doelgroep naar een reguliere zorginstelling te vergroten
en de doorstroom te versnellen. In het vervolgtraject worden zij professioneel
begeleid op het gebied van wonen, dagbesteding en werk midden in de samenleving.
Convenant langdurige zorg
Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van investeringen
in de langdurige zorg. Radar heeft in oktober 2011 een plan van aanpak opgesteld
om met deze extra middelen de kwaliteit van zorg voor verblijfscliënten te vergroten.

3
Bestuur, toezicht en medezeggenschap
3.1 Normen goed bestuur
Radar is een stichting en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model.
Taken en verantwoordelijkheden van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn
gescheiden en vastgelegd in de statuten van Radar. Hierin is eveneens bepaald dat
de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk moeten zijn van Radar. Een lid van
de Raad van Toezicht van Radar kan niet tegelijkertijd een functie vervullen als lid
van de Raad van Bestuur van een binnen het werkgebied en sector van Radar
werkzame organisatie. Ook kan een voormalig bestuurslid van Radar geen lid zijn
van de Raad van Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden van zowel Raad van
Toezicht als Raad van Bestuur vinden hun oorsprong in de zorgbrede Governance
Code.
3.2

Raad van Bestuur

Naam

Aandachtsgebied

Dhr. F.J.M. Wilms

voorzitter

Nevenfuncties
- Lid Raad van Toezicht RIAGG
Maastricht;
- Voorzitter Raad van Toezicht
Regionale Ambulance Voorziening
Noord Limburg;
- Secretaris Stichting Studiekring
Verbindend Leiderschap

Tabel: leden raad van bestuur

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de voorzitter Raad van Bestuur vast.
Informatie hierover is opgenomen in de jaarrekening en in DigiMV.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de
zorgorganisatie. Dit behelst onder meer verantwoordelijkheid voor de realisatie van
de doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie, het beleid en de daaruit
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voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad
van Toezicht.
3.3 Raad van Toezicht
In 2011 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de
Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig ingericht
dat er sprake is van een brede expertise.
De raad voert jaarlijks een zelfevaluatie van haar functioneren. Naar aanleiding
hiervan heeft de raad besloten tot het aanstellen van zorginhoudelijke commissie.
Voor deze commissie zijn mevr. Fleischeuer en dhr. Foppen benoemd. De
commissie spreekt periodiek met een zorginhoudelijke vertegenwoordiging uit de
organisatie. De financiële commissie (de heren Lenoir en Pennings) spreekt
periodiek met de accountant, de bestuurder, de divisiemanager Services en de
controller. Naast de begroting, de jaarrekening en de financiële situatie (kansen en
bedreigingen) heeft de commissie de treasury en procuratieregeling vastgesteld.
Twee keer per jaar spreekt de raad met het managementteam, de CCR cliënten, de
CCR ouders en de ondernemingsraad en tevens bezoekt de raad 2 keer per jaar
enkele voorzieningen.
De Raad van Toezicht heeft in 2011 zeven keer overleg gevoerd met de bestuurder.
De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken:
• jaarprogramma en begroting
• maatschappelijke jaarverantwoording
• governancecode
• strategische beleidsontwikkeling
• onderzoeksresultaten reorganisatietraject
• transitie AWBZ - Wmo
• zorginnovatie dagbesteding
• leiderschap
• klokkenluidersregeling
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Naam

Aandachtgebied

Dhr. mr. E.W.M. Meijer

Voorzitter

Mw. drs. I.M. Fleischeuer

Vicevoorzitter

Dhr. drs. P.A.S. Pennings

Lid

Dhr. drs. H.J.H. Lenoir

Lid

Dhr. drs. M.M.J.E Foppen

Lid

Nevenfuncties
- Voorzitter Raad van Beheer Huis voor de
Zorg
- Voorzitter bestuur Stichting TROM
- Voorzitter Stichting Vitaal Kapitaal
Limburg
- Voorzitter Volksuniversiteit Maasland
- Voorzitter Bezin in Limburg
- Lid Provinciale Raad Volksgezondheid
- Voorzitter Raad van Bestuur Vivent
- Lid Raad van Commissarissen Rabobank
Valkenswaard en Waalre
- Lid RvC Trudo, woningcorporatie
Eindhoven
- Zelfstandig adviseur BvP Management
Concultancy
- Voorzitter stichting Limburg Helpt
Lid Raad van Toezicht de Zorgboog te
Bakel
- Lid Raad van Toezicht st. Jeugdzorg Sint
Joseph te Cadier en Keer
- Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Stichting
RIMO te Heerlen
- Directeur Lenoir Beheer BV
- Bestuurslid Stichting Dokter Harrie van
den Brekel Hoensbroek
- Commissaris Technomed Engineering
BV Beek
- Divisie directeur, Atrium MC Parkstad

Tabel: leden raad van toezicht

3.4 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering is opgebouwd vanuit het management control systeem welke
bestaat uit structuur & beleid, planning en controlcyclus en ondersteunende
methoden en technieken. De structuur wordt beschreven onder hoofdstuk 2. en
beleid in hoofdstuk 4 en blijven derhalve in deze paragraaf achterwege.
3.4.1 Planning en control cyclus
Strategisch kader, jaarplan en budgetcyclus
In het strategisch kader is benoemd dat de planning en control cyclus werkt op drie
niveau’s binnen Radar: strategisch (bestuur en managementteam), tactisch
(hoofden) en operationeel.
De nieuwe cyclus voor 2012 is in 2011 gestart met het vaststellen van het strategisch
kader. Op basis hiervan is een kaderbrief voor 2012 opgesteld. Vervolgens hebben
de divisiemanagers en hoofden hun jaarplannen en budgetten samengesteld in
samenwerking met de afdeling control. Deze plannen zijn op de diverse niveaus
besproken met diverse stakeholders zoals cliënten, medewerkers, ouders en
vertegenwoordigers. Begin 2012 zijn de jaarplannen en de begroting definitief
vastgesteld.
In 2011 is een verdere verkenning gemaakt door het strategisch kader Radar nader
uit te werken in diverse scenario’s en strategische keuzes. In de 2012 zal dit leiden
tot een meerjaren beleidsplan. De beleidsmaatregelen van de overheid zijn de
komende jaren nogal ingrijpend op het gebied van onder andere overheveling van
zorg uit AWBZ naar WMO en invoering van de normatieve huisvestingscomponent.
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Dit houdt in dat aansluitend op het meerjarenbeleid en beleidsmaatregelen een
meerjarenbegroting opgesteld zal worden, waarbij rekening gehouden zal worden
met diverse scenario’s gezien de onzekere toekomst.
Managementrapportage en verantwoording
In 2011 is iedere maand een managementrapportage opgesteld met daarin de
bevindingen ten aanzien van gegevens op het gebied van:
• financiële cijfers (analyse geheel Radar)
• productiecijfers
• bezettingsresultaten (woon)voorzieningen
• personele bezetting
• verzuim
• financiële resultaten per bedrijfsonderdeel (locaties)
• liquiditeit
De details van de managementrapportage worden maandelijks besproken met de
budgethouders. Daarbij is er niet alleen aandacht voor het financiële gedeelte, maar
vooral ook voor cliëntgegevens (productie en bezetting) en medewerkersgegevens
(bezetting en verzuim). De managementrapportage wordt eveneens besproken in de
OR door de bestuurder. Daar waar nodig worden vanuit de afdeling Control details
verder toegelicht.
Daarnaast is er viermaandelijks (marap 4,8 en 12) uitgebreider aandacht besteed
aan met name de niet-financiële thema’s en indicatoren. Er is in marap 8 voor eerst
gerapporteerd op een aantal indicatoren zoals benoemd in paragraaf 4.2.1.
In 2012 zal eveneens op deze indicatoren gerapporteerd worden. Gedurende 2012
zullen de indicatoren geëvalueerd worden op bruikbaarheid in het kader van het
meerjarenbeleid en de missie en visie. Dit betekent dat het zgn. dashboard nog
verder doorontwikkeld zal worden en meer op maat zal worden gemaakt naar onze
ambities.
De Raad van Toezicht en CCR ontvangen de managementrapportages
viermaandelijks (marap 4,8 en 12). Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht voor
iedere vergadering een beknopte rapportage van de stand van zaken binnen Radar.
3.4.2 (Ondersteunende) processen
De administratieve processen zijn binnen Radar in kaart gebracht en vastgelegd. De
functionaris AO/IC (administratieve organisatie/interne controle) test de werking van
deze processen aan de hand van een intern controle plan.
De medewerker AO/IC rapporteert onafhankelijk en rechtstreeks aan de bestuurder.
Door de rechtstreekse rapportage wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd.
Tevens worden de processen getoetst door de onafhankelijke accountant en
gerapporteerd in de zgn. managementletter.
Voor 2012 zal het belangrijkste administratieve proces onder de loep worden
genomen. Dit betreft het zorgproces van intake tot declaratie. Met het oog op alle
wijzigingen in administratieve verplichtingen, financiering AWBZ naar WMO etc. dient
Radar hier anticiperen op invoering van deze wijzigingen per 1-1-2013.
3.4.3. Beheersing van risico’s
Strategisch
Het beheersen van strategisch risico’s betekent het tijdig signaleren van
veranderingen door middel van goede stuurinformatie waarmee ingespeeld kan
worden op onder andere ontwikkelingen in de markt. Radar heeft dit middels
marktverkenning en maken van SWOT-analyses, waarbij sterktes/zwaktes en
kansen/bedreigingen in kaart worden gebracht, verankerd bij de senior
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beleidsmedewerker. Niettemin blijft hier een risico aanwezig doordat de
veranderingen elkaar snel opvolgen op diverse beleidsterreinen.
Organisatorisch
De aansturing van medewerkers vindt nu plaats vanuit nabijheid van hoofden. Dit
heeft in 2011 positieve resultaten opgeleverd en mitigeert de risico’s, maar dit is nog
niet voldoende. Het risicobewustzijn is bij medewerkers nog onvoldoende verankerd.
Dat dit een uiterst belangrijk punt is hebben we in 2011 indringend gevoeld naar
aanleiding van een incident met ernstige gevolgen voor de cliënt. Hieruit bleek dat
het waarborgen van de veiligheid en het adequaat omgaan met risico's nog
onvoldoende beheerst wordt. Radar heeft een werkgroep veiligheid, als onderdeel
van risicomanagement, ingesteld om hoge prioriteit te geven aan het thema
veiligheid in de dagelijkse zorgpraktijk op basis van de PDCA-cyclus.
Processen en middelen
De voornaamste risico’s vanuit processen en middelen die onderkend zijn en
beheerst worden, zijn veelal terug te leiden naar risico’s ten aanzien van
medicatiefouten en agressie.
Ten opzichte van 2010 heeft een daling van het aantal MIC-meldingen (Meldingen
Incidenten en Calamiteiten) plaatsgevonden. In 2011 betrof het in totaal: 1297
meldingen (2010: 1436 meldingen).
Jaartal
Totaal aantal meldingen

2006
331

2007
441

2008
702

2009
1196

2010
1436

2011
1297

Medicatiefouten

93

162

203

498

621

493

Agressie

122

179

280

493

509

570

Overig

116

100

219

205

306

234

Het meldingensysteem werd gedigitaliseerd, waardoor meer analyse mogelijk is en
informatie over het tijdig ondernemen van acties door leidinggevenden.
Pro-actief beleid werd verbeterd door het instellen in juli van de projectgroep
risicomanagement, zodat de PDCA-cyclus n.a.v. RI&E, MIC, arbo-verslagen en
auditrapporten verbeterd kan worden. Het eerste resultaat is het Projectplan
veiligheid, dat inmiddels in uitvoering is. Het accent ligt op het verbeteren van
veiligheidsbewustzijn
Om het aantal agressie-incidenten te verminderen is in veel locaties met hoog of
midden risico een plan van aanpak agressie in uitvoering of reeds uitgevoerd.
Bovendien volgde de helft van de hoofden van de zorgeenheden een training in het
begeleiden van teams n.a.v. agressie-incidenten. In 2012 wordt deze training ook
aan de overige hoofden aangeboden. Verder werd de regeling opvang en nazorg na
een traumatische ervaring aangepast, zodat adequate zorg tijdig geboden wordt.
Het alcohol- en drugsgebruik neemt toe. Het maken van beleid en aanbieden van
gerichte scholing t.a.v. dit onderwerp is gestart.
Medicatie-incidenten doen zich vooral voor in het toedienen van de medicatie (het
toedienen op het juiste tijdstip zelf en het aftekenen na toediening). Er zijn voldoende
goede protocollen zijn, maar het ontbreekt aan de juiste wijze van opvolgen van de
regels. Het aspect "uitzetten en toedienen" vraagt dus om extra maatregelen ter
vermindering van het aantal fouten.
Ter bescherming van zwangere medewerkers werd het protocol “Infectie en
zwangerschap” gemaakt. Uit de analyses blijkt, dat valgevaar in lokaties met
kinderen en ouderwordende cliënten aandacht vergt.
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3.5 Cliëntenraden
De medezeggenschap van cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers heeft een
belangrijke plaats in de organisatie. Hierbij wordt het motto gehanteerd:
medezeggenschap volgt zeggenschap.
De medezeggenschap kent een drietal niveaus: centraal, regionaal en lokaal.
De cliëntenraden worden inhoudelijk ondersteund door onafhankelijke
functionarissen, de externe coaches. Deze externe coaches voeren voorbereidende
werkzaamheden uit voor de vergaderingen, zijn bij overleggen aanwezig en voeren
daaruit voortvloeiende opdrachten uit indien van toepassing.
Alle cliëntenraden ontvangen een financiële bijdrage. Stichtingsbreed is jaarlijks een
bedrag beschikbaar voor scholing en deskundigheidsbevordering.
De cliëntenraden van Radar zijn aangesloten bij de Landelijke Commissie van
Vertrouwenslieden.
Onderstaande adviesaanvragen zijn na uitvoerige bespreking, al dan niet met een
aanpassing, uiteindelijk voorzien van een positief advies in 2011.
• Meting tevredenheid cliënten en ouders/vertegenwoordigers
• Maatschappelijke verantwoording en jaarrekening 2010
• Cliënttevredenheidsmeting
• Budgetten cliëntenraden
• Jaarprogramma 2012
• Protocol interne overplaatsing
• Begroting 2011
De CCR cliënten kende in 2011 de volgende leden.
Naam
Mevr. E. Hollewijn
Mevr. A. Seijen
Dhr. R. Stoffels
Dhr. A. Timmermans
Mevr. J. vd Merwe
Mevr. E. Zinken (voorzitter)
Mevr. V. Daemen
Dhr. S. Eschweiler
Ondersteuning
Mevr. D. Kastelic
Mevr. L. Brune

Afgevaardigde namens voorziening
Wonen Heuvelland
Dagbesteding Heuvelland
BZW Heuvelland
Wonen Parkstad
Dagbesteding Parkstad
BZW Parkstad
Wonen Heuvelland
Wonen Parkstad
externe coach
externe coach

Tabel: leden CCR cliënten
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De CCR ouders/vertegenwoordigers kende in 2011 de volgende leden.
Naam
Dhr. W. Beckers
Dhr. P. Höppener
Dhr. G. Hornstra
Dhr. C. Kaubo
Dhr. W. Reijnders
Dhr. J. Thomissen
Dhr. L. van de Weem
Mevr. A. van der Bruggen
Dhr. T. van Gestel
Ondersteuning
Mevr. M. Korendijk
Mevr. S. Beijer

Afgevaardigd namens
Onafhankelijk voorzitter
Wonen Parkstad
Wonen Heuvelland
Wonen Heuvelland
Wonen Parkstad
Dagbesteding Heuvelland
Kids
Wonen Parkstad
Dagbesteding Parkstad
Inhoudelijke ondersteuning
Secretariële ondersteuning

Tabel: leden CCR ouders/vertegenwoordigers

De CCR ouders/vertegenwoordigers heeft ultimo 2011 een volledige bezetting t.o.v.
2010.
3.6 Ondernemingsraad
Binnen Radar is de medezeggenschap van medewerkers op centraal niveau
vormgegeven door middel van een ondernemingsraad (OR). De werkwijze van de
OR is vastgelegd in een reglement en vindt zijn oorsprong in de Wet op de
Ondernemingsraden. In het verslagjaar hebben Raad van Bestuur en OR zes keer
formeel en zes keer informeel met elkaar vergaderd. De OR heeft twee keer met de
Raad van Toezicht overleg gehad.
Een afvaardiging van de OR neemt deel aan het platform van de afdeling Limburg en
Brabant. De OR bestaat uit de volgende leden:
Naam
Toine Beurskens
Willy Verboom
Miranda Hennes
Guus Berghmans
Mariëlle Daamen
Servé de Vries
Jos Frencken
Djula Kantic
Rob Pasmans
Cecile von Mauw
Jean-Marie Schuijren
Marleen Dros
Paula Kersten
Ondersteuning
Rina Timmermans

Functie
Voorzitter
Vice voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Ambtelijk secretaris

Tabel: leden OR 31 december 2010

Tevens wordt in het kader van de medezeggenschap van medewerkers binnen
Radar gewerkt met een contactpersonenoverleg. Hierin zijn alle eenheden
vertegenwoordigd met een afgevaardigde. Gezien het grote aantal voorzieningen is
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dit noodzakelijk om het contact met de achterban te houden. Het
contactpersonenoverleg is vier keer per jaar.
De volgende adviesaanvragen zijn na bespreking, al dan niet met een aanpassing,
uiteindelijk voorzien van een positief advies:
• Wijziging kostendragerstructuur
• Sociaal Kader (herplaatsingsplan)
• Instemmingsproces scholingsdagen
• Functies cliëntgelden beheer
• Omvorming bestuursdagen
• Jaarprogramma 2012 (onderdelen)
• De lease-auto
• Klokkenluidersregeling
• Jaardocument 2010
• Werkkostenregeling
• Wijziging Bedrijfsarts
onderwerpen met positief advies cq. instemming OR

4
Beleid, inspanning en prestaties
Radar werkt op basis van een beleidscyclus. Vertrekpunt in deze cyclus is het
Strategisch Kader waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd ten aanzien van het
strategisch te voeren beleid. Vanuit het meerjaren strategisch kader vindt een
doorvertaling plaats naar jaarplannen op divisieniveau en voorzieningenniveau. De
beleidscyclus is gebaseerd op de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act.
4.1 Meerjarenbeleid
Het vertrekpunt van ons meerjarenbeleid is het Strategisch Kader.
De geformuleerde speerpunten in 2010: goede zorg, meer met minder en
ondernemerschap hebben een intrinsieke vertaling gekregen door aanscherping van
onze missie en visie in 2011.
4.1.1 Missie en visie
De missie van Radar luidt: We versterken de kracht van cliënten. In de missie wordt
verwoord dat mensen met een verstandelijke beperking gezien worden als mensen
met mogelijkheden. Radar gaat uit van het talent van de cliënt door dit te
onderkennen en vervolgens te versterken, met als doel dat cliënten met
ondersteuning van Radar zelf invulling geven aan hun leven. Daarmee is
gedefinieerd wat Radar onder goede zorg verstaat.
In de visie verwoordt Radar op welke wijze de eigen kracht van de cliënt versterkt
zou moeten worden. De drie uitgangspunten voor de visie zijn:
• We versterken de kracht rondom cliënten;
• We organiseren ons werk in nabijheid met maatwerk;
• We zijn authentiek en ondernemend.
Het eerste betekent versterken van het externe netwerk rondom de cliënt in de meest
brede zin van het woord: ouders, vrijwilligers, begeleiders, vrienden en niet in de
laatste plaats de wijk, buurt en ketenpartners van Radar.
Nabijheid voor de cliënt van begeleiding, hoofden. Dit betekent soms letterlijk dichtbij
zijn, maar vooral verantwoordelijk en aanspreekbaar met zogenaamde. “korte lijnen”.
Authentiek staat voor de relatie van Radar met anderen. Ondernemend zijn houdt in
dat Radar initiatieven ontwikkelt en acties uitzet met als uiteindelijk doel de kracht
van cliënten te versterken en meer middelen en energie te genereren ten behoeve
van de cliënt.
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4.1.2 Strategische doelen
De strategische doelen borduren voort op de drie strategische pijlers uit de
strategienota 2010:
• meer met minder;
• goede zorg;
• ondernemerschap.
Om de visie verder gestalte te kunnen geven zijn in 2011 een aantal strategische
interventies en/of speerpunten benoemd:
• we geven een impuls aan het ontwikkelen van de eigen kracht van cliënten;
• we realiseren een succesvolle overgang van de AWBZ naar WMO;
• we ontwikkelen buurt- en wijkgerichte zorg;
• we zetten ICT actief in ten behoeve van kwaliteit van zorg en effiency van
processen;
• we ontwikkelen zorgaanbod middels het inzetten van private middelen door
cliënten.
4.2 Algemeen beleid verslagjaar
4.2.1 Resultaten n.a.v. prestatie-indicatoren
Om richting te geven aan de inspanningen die we leveren, hebben we in 2011 acht
prestatie-indicatoren vastgesteld:
• Voldoen aan wet– en regelgeving;
• Financiële positie;
• Managen van risico’s;
• Tevredenheid van cliënten;
• Tevredenheid van ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers;
• Tevredenheid van medewerkers;
• Tevredenheid van ketenpartners;
• Tevredenheid van de samenleving;
• Tevredenheid over ondersteuning.
Op basis hiervan wordt het instrumentarium doorontwikkeld en geëvalueerd. Deze
ontwikkeling zal in 2012 tot een afronding komen. Niettemin biedt het nu reeds een
kader, waarmee we focus aanbrengen in onze ambities. De resultaten tot en met
december 2011 zien er samengevat als volgt uit:
Prestatie-indicator
Wet- en regelgeving
Financiën (Reserve Aanvaardbare Kosten)
Managen van risico's:
- Incidentmelding en opvolging
- Ziekteverzuim
Cliënttevredenheid Kinderen
Tevredenheid ouders
- Verblijf
- Dagbesteding
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid ketenpartners
Tevredenheid samenleving
Tevredenheid ondersteuning
- Services en bestuursbureau
- Expertise

Norm 2011
98%
13,5%

Resultaat 2011
78%
16,6%

80%
7%
7

36%
6,4%
-

7
7
7
7
7

7,1
7,6
7,6
-

7
7

7,2
7,4

(waar geen resultaat is vermeld, heeft nog geen meting plaatsgevonden)
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De onvoldoende resultaten op wet- en regelgeving en het managen van risico’s
vraagt om uitleg en nuancering. Ten aanzien van wet- en regelgeving en managen
van risico’s zijn voor het eerst een aantal zaken meetbaar gemaakt d.m.v. systemen.
Dit zegt dus iets over de werking en gebruik van het systeem, maar ook over de
uitkomst. Uit analyse blijkt, dat de daadwerkelijke realiteit beter is, dan zichtbaar
wordt in de cijfers en/of systemen. Echter willen we dit niet als excuus aanvoeren om
acties achterwege te laten. Sterker nog: We zetten acties uit om het meten te
verbeteren, maar ook om de uitkomsten (resultaten) te verhogen.
4.2.2. Projecten
In 2011 heeft Radar een aantal projecten opgepakt, die een impuls moeten geven
aan de kwaliteit van ondersteuning en een innovatief karakter hebben. Het gaat om
de volgende projecten:
1.
Ondersteuning (j)lvg cliënten
Het doel is om een een ondersteuningsaanbod neer te zetten, dat beter aansluit bij
de hulpvraag van deze groep cliënten, waardoor zij in een meer zelfstandige
levenswijze aansluiting vinden bij bestaande maatschappelijke vormen van wonen en
dagbesteding.
2.
Keten Integrale Vroeghulp
De doelstelling is een concrete verbetering van de opvoedingsondersteuning,
waardoor de opvoedingscompetenties van ouders worden vergroot, zodat zij zelf hun
kinderen met een verstendelijke beperking kunnen opvoeden. Het netwerk rondom
de ouders wordt versterkt, zodat het familiesysteem de zorg zoveel mogelijk zelf kan
uitvoeren.
3.
Digitale hulpverlening
Door middel van digitale hulpverlening wordt gepoogd de traditonele
hulpverleningsrol te kantelen naar een meer coachende wijze van hulpverlening. Het
doel van dit project is om een aantoonbare verschuiving te realiseren van regie bij de
begeleider naar regie bij cliënt.
4.
Radar beweegt
Middels dit project bevorderen we dat cliënten, met een verstandelijke beperking,
meer gaan bewegen en dit ook blijven doen. Zowel in de thuissituatie (woonvorm) als
in het activiteitencentrum.
5.
Stimuleren extern netwerk
In dit project wordt hulp aan cliënten geboden bij het vergroten en versterken van
hun extern netwerk en het onderhouden daarvan.
6.
Veiligheid
Het doel is dat het veiligheidsbewustzijn zichtbaar wordt in ons handelen op alle
niveau's in de organisatie. Er worden voorwaardescheppende voorzieningen
ontwikkeld, die bijdragen aan het veilig kunnen handelen van medewerkers.
In 2012 zullen de eerste resultaten van al deze projecten geëvalueerd worden.
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
Radar waarborgt haar (kwaliteits)beleid in een kwaliteitsmanagementsysteem dat
voorzien is van een HKZ-certificaat. Jaarlijks wordt het systeem getoetst door middel
van een HKZ audit. In 2010 is het certificaat verlengd, in 2011 heeft Radar een
tussentijdse externe audit met goed gevolg doorstaan.
In 2011 is het besluit genomen de toegankelijkheid en effectiviteit van het Radar
Handboek waarin alle belangrijke afspraken van kwaliteitssysteem zijn opgenomen,
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drastisch te verbeteren door een digitaal documentbeheersysteem te ontwikkelen en
te implementeren.
In de kaderbrief 2011 zijn de strategische kaders gegeven en is de strategische
koers vastgelegd. Door prestatie-indicatoren te formuleren hebben we aangegeven,
waar we op inzetten om onze missie en visie waar te maken. Er is een
instrumentarium ontwikkeld dat de 8 prestatie-indicatoren op structurele, heldere en
eenvoudige manier in beeld brengt.
Middels de meetinstrumenten wordt in beeld gebracht:
• de mate waarin we voldoen aan wet- en regelgeving in het kader van de zorg
die we leveren;
• de mate waarin door onze financiële positie de continuïteit van onze
organisatie te borgen;
• de mate waarin we risico's die zich bij het werk dat we verrichten voordoen
afdoende managen.
• de mate van tevredenheid van onze cliënten
• de mate van tevredenheid van onze ouders/ wettelijke vertegenwoordigers
• de mate van tevredenheid van onze medewerkers
• de mate van tevredenheid van onze partners
• de mate van tevredenheid van de samenleving, waarin we ons werk
verrichten
• Tevens een instrument waarmee de tevredenheid van de ondersteunende
diensten ‘gemeten’ kan worden.
De meetinstrumenten sluiten daar waar dat van toepassing is aan bij landelijke
ontwikkelingen o.a. het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
4.4.1 Kwaliteit van zorg
Radar neemt deel aan het landelijk kwaliteitskader en voldoet aan de daarin gestelde
eisen. Op individueel niveau wordt er minstens 1 keer per jaar met de cliënt de acties
zoals opgenomen in het zorgdossier geëvalueerd, mogelijke verbeteringen
afgesproken en in het nieuwe actieplan voor het komende jaar vastgelegd.
Tegelijkertijd wordt een tevredenheidonderzoek betreffende de kwaliteit van de
dienstverlening gehouden. Indien mogelijk wordt verbeteringen op individueel niveau
meteen doorgevoerd.
Op stichtingsniveau komen de gegevens van dit onderzoek aan de orde tijdens de
managementrapportages. De mate van tevredenheid cliënten wordt door een van de
in 2011 ontwikkelde instrumenten zichtbaar gemaakt, op stichtingsniveau maar ook
op het niveau van de locaties. Het zijn de hoofden van de locaties die verbeteracties
ondernemen.
In 2011 is het kwaliteitscertificaat geaudit door DNV (geaccrediteerd onafhankelijk
bureau)en verlengd met een jaar.
Het evalueren van de tevredenheid van cliënten en de verbeteracties die daarvan het
gevolg zijn alsook het opzetten en evalueren van innovatieve projecten, bedoeld om
de (beleid betreffende) zorgverlening te verbeteren worden allen besproken met
cliëntenraden op de verschillende niveaus in de organisatie.
4.4.2 Klachten en meldingen
Radar vindt het belangrijk dat klachten en meldingen zichtbaar worden opdat er
verbeteracties voor geformuleerd kunnen worden. Omdat we binnen Radar met
verschillende doelgroepen en derhalve ook verschillende belangen en situaties te
maken hebben, zijn binnen Radar verschillende wegen mogelijk om een klacht of
melding van verschillende aard te kunnen uiten. In 2011 is één digitaal systeem voor
meldingen, incidenten, calamiteiten en klachten (MICK) geïmplementeerd.
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4.4.3 Klachtencommisie
De klachtencommissie van Radar is ingesteld ter uitvoering van de Wet Klachtrecht
Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet).
De klachtencommissie behandelt 3 soorten klachten:
• klachten van cliënten of hun (wettelijk) vertegenwoordigers betreffende
gedragingen van medewerkers van Radar;
• klachten van medewerkers betreffende gedragingen van andere
medewerkers van Radar (arbeidsomstandigheden);
• klachten van cliënten of medewerkers betreffende seksueel misbruik en/of
seksuele intimidatie.
In het verslagjaar zijn er 3 nieuwe klachten binnengekomen. Eén van deze klachten
is afgerond in 2012, één klacht is onontvankelijk verklaard omdat het niet binnen het
regelement viel en één klacht is via bemiddeling opgelost. Daarnaast werd nog een
klacht, ingediend in 2010, in 2011 afgehandeld.
4.5

Kwaliteit ten aanzien van de medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid
In 2011 is een groot deel van de activiteiten op gebied van ontwikkelen van
personeel het gevolg geweest van de herstructurering van 2010. Het grootste deel
van de leidinggevenden hebben een nieuwe functie gekregen waardoor er veel
geïnvesteerd is in een management development programma voor leidinggevenden.
Tevens zijn leidinggevenden op allerlei gebieden van de bedrijfsvoering ondersteund.
Formatie
De formatie van Radar is in 2011 is enigszins gedaald ten opzichte van 2010. De
formatie was in 2010 in overeenstemming gebracht met de zorgvraag, waardoor er
niet veel veranderingen hoefden plaats te vinden.
Gemiddelde formatie
FTE’s

2010
708

2011
677

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim heeft in 2010 en 2011 een dalende trend laten zien. In 2011 is
nieuw ziekteverzuimbeleid gemaakt en tevens is een handleiding verzuim gemaakt.
Verder heeft Radar gekozen om met een andere bedrijfsarts te gaan samenwerken
en zijn de samenwerkingsverbanden met psychologen, fysiotherapeuten,
bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundigen,vertrouwenspersoon en dergelijke
geëvalueerd en zo nodig aangepast/uitgebreid.
1

Verzuim
kort
midden
lang
extra lang
Totaal

1

2010
0,96%
1,65%
3,73%
0,74%
7,08%

2011
0,89%
1,54%
3,45%
0,48%
6,36%

Verzuim exclusief zwangeren
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Mobiliteit
In 2011 is de mobiliteit van onze medewerkers een belangrijk aandachtspunt
geweest. Door sluiting van voorzieningen en de start van nieuwe projecten, zijn
medewerkers van werkplek veranderd. Dit is allemaal zonder gedwongen
plaatsingen of beëindigingen gegaan. Medewerkers zijn extra ondersteund door
middel van loopbaangesprekken en hebben hun voorkeur voor een andere plek
kenbaar kunnen maken. Doordat we vacatures intern hebben opgesteld zijn er
voldoende mogelijkheden voor medewerkers geweest om naar een gewenste
werkplek over te stappen.
In 2011 zijn 122 vacatures intern opengesteld en 22 vacatures extern.
4.5.2 Kwaliteit van werk
De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening hangt in hoge mate af van de
deskundigheid van medewerkers. Door allerlei ontwikkelingen in de zorg is ook het
beroep van de begeleider continu onderhevig aan verandering. De afdeling opleiden
en trainen (Radaracademie) heeft zich in 2011 gericht op het ontwikkelen van een
lange termijnvisie waarin Radar medewerkers stimuleert zich vanuit een intrinsieke
motivatie te (blijven) ontwikkelen.
In 2011 werd in het scholingsplan de focus gelegd op deskundigheidsbevordering
vanuit de speerpunten uit het strategisch kader. Zo werd een opleiding Moreel
Beraad door de Universiteit Medisch Centrum verzorgd, waarin medewerkers
geleerd werd om ethische dilemma's onder de aandacht te brengen en systematisch
te bespreken.
Voor de leidinggevenden is een Management Development Programma ontwikkeld
met als doel te werken volgens het principe van co-regulatie.
Aan individuele medewerkers en teams werden opleidingingen en trainingen
aangeboden op het gebied van:
• autisme
• ouderwordende cliënt en dementie
• kinderwens en ouderschap
• ADL
• Triple P methodiek, niveau 3 en 4
In het kader van de Arbowet werden de volgende opleidingen en trainingen
aangeboden:
• BHV basis en herhalingstraining
• Instructie risicovolle handelingen
• Agressie, basis en herhalingstraining
Naar aanleiding van een medewerkerstevredenheidsmeting in 2010 en een
verwerking daarvan in 2011zijn in 2011 acties ter verbetering uitgezet. Medewerkers
gaven aan meer betrokken te willen zijn bij besluitvormingingen in de organisatie en
dat er meer naar hun mening geluisterd wordt. De leidinggevenden volgden in 2011
een opleidingstraject waarin hen geleerd werd om in samenspraak met hun
medewerkers tot besluitvorming te komen.
4.6 Samenleving en belanghebbenden
Radar biedt de zorg- en dienstverlening aan midden in de samenleving. Onze
voorzieningen voor wonen en dagbesteding zijn gesitueerd midden in de reguliere
woonwijken en dorpen. Radar heeft een sterke ambulante zorgverlening aan
thuiswonende cliënten en gezinnen met kinderen met als doel ondersteuning te
bieden zodat deze cliënten binnen hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen. In 2011 heeft Radar flink geïnvesteerd in het innoveren van de dagbesteding
aan cliënten. Via allerlei projecten wordt er getracht om voor cliënten midden in de
samenleving dagbesteding te realiseren in de vorm van werk binnen reguliere
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bedrijven en/of maatschappelijk georiënteerde vormen van dagbesteding. Daarbij
wordt vooral gekeken hoe een gezamenlijk belang, voor zowel het bedrijf als voor
onze cliënten, gediend kan worden. In 2011 zijn er intentieverklaringen tot stand
gekomen om een soepele overgang van kinderen met een verstandelijke, vanuit het
kinderdagcentrum, richting speciaal of regulier onderwijs te realiseren. In het kader
van de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo zijn in 2011 allerlei
initiatieven in gang gezet, in samenwerking met gemeenten en zorg- en
welzijnspartners, om de ondersteuning aan cliënten midden in de samenleving vorm
te geven.
Radar probeert zoveel mogelijk vrijwilligers te activeren die een toegevoegde waarde
hebben op de ondersteuning aan cliënten. Door hier een gerichte actie op te zetten
werd in 2011 het aantal vrijwilligers met 13% verhoogd. In 2011 is de eigen website
van het vrijwilligersloket van Radar de lucht in gegaan waar vrijwilligers al hun
noodzakelijke informatie kunnen halen. In 2011 was er in het kader van het jaar van
de vrijwilliger ook bij Radar extra aandacht voor de vrijwilligers. Zo is er in elke editie
van Radar's relatieblad aandacht besteed aan vrijwilligerswerk en ontvingen alle
vrijwilligers een persoonlijke bedankkaart van de bestuurder voor hun inzet.
4.7 Financieel beleid
Algemeen
De oorspronkelijke doelstelling om uit te komen op een percentage van 15% in de
verhouding tussen eigen vermogen en omzet per 1-1-2013 is per 31-12-2011
gerealiseerd! Op balansdatum 31-12-2011 bedraagt het percentage 16,6%. De
oorzaak van het bereiken van deze doelstelling een jaar eerder dan gepland zal
onderstaand verder worden toegelicht.
Verloop 2011 en resultaatanalyse op hoofdlijnen
Het resultaat van 2011 bedraagt € 2.739.279 positief op totaal bedrag aan
opbrengsten van € 52.908.547.
Belangrijkste bijdrage aan de winst vormt de interne sturing op resultaat.
De inzet van verbeterde interne sturing in 2010 is vorm gegeven door een nieuwe
organisatiestructuur per 1-10-2010. In het laatste kwartaal van 2010 waren hiervan
reeds de eerste resultaten zichtbaar, maar in 2011 heeft zich dit in volle omvang
doen gelden. De integrale verantwoordelijkheid is verder doorgevoerd en er is op
resultaten gestuurd per voorziening, dan wel per eenheid waarvoor een hoofd
verantwoordelijk is. Zodoende is het resultaat nog verder verbeterd met € 1,2 miljoen
ten opzichte van 2010.
Financiële positie
Voor het derde opeenvolgende jaar wordt de financiële positie verder verstevigd en
worden liquiditeits- en solvabiliteitsratio in positieve zin beïnvloed.
De ratio’s zien er als volgt uit:

Liquiditeitsratio
Solvabiliteitsratio

2010
0,36
20 %

2011
0,61
41%

De liquiditeitsratio dient idealiter hoger te zijn dan 1. Radar is in staat om direct aan
al haar kortlopende verplichtingen te voldoen door de kredietfaciliteit die op dit
moment effectief niet benut wordt.
De solvabiliteitsratio dient tussen de 25% en 40% te bedragen afhankelijk van het
risicoprofiel van de organisatie en de branche. Radar heeft in 2011 de bovengrens
van deze bandbreedte bereikt. Gezien de toename van de risico’s en onzekerheden
door invoering WMO, NHC en scheiden wonen en zorg is een ratio van 40% of hoger
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wenselijk. Deze doelstelling hebben we dan ook bereikt in 2011. De verwachting is
dat we deze positie in 2012 kunnen handhaven en naar verwachting kunnen
verstevigen gezien de positieve resultaten over de eerste maanden van 2012.
Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte van Radar is afgenomen als gevolg van een sterke
verbetering van de liquiditeitspositie. Er is op dit moment voldoende financiële ruimte
aanwezig om de geplande investeringen te kunnen financieren. Belangrijkste
investering is de herontwikkeling van het project ’t Anker in Valkenburg. Hierbij gaat
het om een investering van ongeveer € 2,9 miljoen voor de komende twee jaar.
Radar beschikt over voldoende financiële ruimte en hoeft hiervoor geen separate
financiering af te sluiten.
Er is recentelijk een analyse gemaakt voor de komende 3 jaren van de liquiditeitsdan wel financieringsbehoefte. Op basis van deze prognoses verwachten wij geen
direct beroep te hoeven doen op (aanvullende) financiering. Echter vormt de
overgang van de bevoorschottingsystematiek naar afrekensystematiek hierin nog
een risico.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kent per 31-12-2011 een percentage van 16,6%. Hiervoor
is de zorgbrede definitie gehanteerd van het eigen vermogen gedeeld door de omzet.
In de zorgsector is een weerstandspercentage van 15% een ongeschreven norm. Dit
is dan ook de norm die we een jaar eerder bereikt hebben, dan we ons ten doel
hadden gesteld. Gezien de toenemende risico’s en onzekerheden is dit van groot
belang. Een vraag voor de toekomst is echter in hoeverre dit weerstandvermogen
nog verder verhoogd zou moeten worden. Dit is sterk afhankelijk van toekomstig
beleid van de overheid en in hoeverre zorginstellingen en daarmee Radar verder
risicodragend worden.
Beleidsontwikkelingen met betrekking tot opbrengstenstromen
De invoering van de NHC is in 2012 een feit. Zorginstellingen worden gedurende een
overgangsperiode tot 2018 gefaseerd risicodragend voor kapitaalslastenfinanciering.
Voor Radar betekent dit een positieve ontwikkeling ten opzichte van de huidige
financieringssystematiek van nacalcultatie. In hoeverre dit naar de toekomst toe
gehandhaafd blijft is afhankelijk van de ontwikkeling van de tarieven en
cliëntbezetting. Beleid is erop gericht om nieuwe initiatieven binnen de financiële
kaders van de NHC te financieren.
De overheveling van begeleiding vanuit de AWBZ naar WMO heeft voor Radar een
grote impact. Dit raakt ongeveer 25% van de huidige AWBZ-omzet (wettelijk budget).
Radar treft op dit moment voorbereiden om de overheveling succesvol aan te pakken
door nieuwe initiatieven te ontwikkelen en hiervoor met alle betrokken gemeenten in
gesprek te gaan. Echter is de definitieve uitkomst nog ongewis en vormt een risico
voor de omzetontwikkeling naar de toekomst. Zeker gezien het feit dat deze
overheveling gepaard gaat met een budgettaire bezuiniging. Dit zal zich vertalen in
lagere tarieven, dan wel subsidies.
Tot slot worden vanuit de AWBZ budgettair de kaders steeds scherper neergezet. De
eerste belangrijke ontwikkeling die zich op korte termijn voordoet is dat er geen of
zeer beperkt financiering van uitbreiding van productie-afspraken mogelijk is. Voor
huisvesting gekoppeld aan wonen van cliënten betekent dit dat het aantal
verblijfsplaatsen de komende jaren niet of nauwelijk uitgebreid kan worden. Op dit
moment wordt beoordeeld wat voor impact dit mogelijk kan hebben op toekomstige
huisvestingsinitiatieven van Radar. Praktisch zou dit kunnen inhouden dat er mogelijk
alleen maar sprake is van vervanging voor bestaande huisvesting.
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5
Jaarrekening
5.1 Balans per 31 december 2011
(na resultaatsbestemming)

Ref.

31-dec-11
€

31-dec-10
€

1

17.765.317
17.765.317

18.890.688
18.890.688

2
3
4
5

1
469.952
3.327.760
3.797.713

1
999.153
2.789.279
139.893
3.928.326

21.563.030

22.819.014

31-dec-11
€

31-dec-10
€

51.374
8.729.872
8.781.246

51.374
5.802.352
5.853.726

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

2.567.098

1.734.483

Langlopende schulden

8

3.952.745

4.221.857

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden uit hoofde van financineringsoverschot

9
4

6.034.341
227.600

11.008.947
-

21.563.030

22.819.014

Totaal passiva
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5.2

Resultatenrekening over 2011
Ref.

2011
€

2010
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kost en
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

10

49.899.211

47.749.609

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

11

1.552.271

1.522.708

Subsidies

12

269.746

335.109

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.187.319

1.324.018

52.908.547

50.931.444

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

31.984.971

32.291.254

Afschrijvingen op materiële vaste activa

15

2.656.981

1.840.062

Overige bedrijfskosten

16

15.306.329

14.981.225

Som der bedrijfslasten

49.948.280

49.112.541

BEDRIJFSRESULTAAT

2.960.267

1.818.900

-220.987

-327.072

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

2.739.279

1.491.828

RESULTAAT BOEKJAAR

2.739.279

1.491.828

2011
€

2010
€

2.304.391
334.888
100.000

1.000.000
-67.797
559.725
-

2.739.279

1.491.928

Financiële baten en lasten

17

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve Zorg op Maat
Bestemmingsreserve zorginnovatie
Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering medewerkers
Bestemmingsreserve activiteitenimpuls cliënten
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5.3

Kasstroomoverzicht
Ref.
€

2011
€

2010
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- boekverlies buiten gebruik gestelde activa
- mutatie herwaarderingsreserve
- mutaties voorzieningen

2.960.267

2.274.279
328.142
832.614

1.818.900

1.840.062
-190.009
107.709
3.435.035

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

529.201

-91.833

3.016.877

-634.063

-429.504

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

1.757.762

887.368
3.116.573

161.472

9.511.875

3.738.134

-220.987

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-327.072
-220.987

-327.072

9.290.887

3.411.062

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-1.288.809
-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.348.882
598.542
-1.288.809

-750.340

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-269.111

-269.111
-269.111

-269.111

7.732.967

2.391.611

Toelichting
De liquide middelen (€ 139.893) en schulden aan kredietinstellingen (-/- € 4.545.100) bedragen per 31-12-2010
in totaal € 4.405.207 negatief. Per balansdatum 31-12-2011 bedragen de schulden aan kredietinstelling nihil. Het saldo
liquide middelen bedraagt € 3.327.760. Per saldo bedraagt de mutatie geldmiddelen 2011 zodoende € 7.732.967.
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5.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5.4.1 Algemeen
Vestigingsplaats en activiteiten
Stichting Radar is statutair gevestigd te Maastricht, Maasboulevard 1, 6211 JW. Haar activiteiten bestaan uit het
ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking in de meest brede zin van het woord.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:
Schattingswijziging afschrijvingstermijnen
Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft Radar een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte
gebruiksduur van de ingebruikzijnde panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen in
beginsel is aangepast naar een maximum van 30 jaren. D aar waar de verwachte gebruiksduur korter wordt
ingeschat dan 30 jaren, wordt deze kortere gebruiksduur gehanteerd. Voor delen van de gebouwen die een
kortere gebruiksduur hebben wordt ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering).

Overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten
voor de afschrijvingen verwerkt over de verwachte resterende gebruiksduur van de desbetreffende panden.
Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met € 384.657 toegenomen ten opzichte van de kosten bij
ongewijzigde uitgangspunten.
Verbonden rechtspersonen
Er bestaat een verbinding tussen Radar en de volgende partijen:
- Stichting Vrienden van Radar te Maastricht
- Stichting Steunfonds Radar te Maastricht
- Stichting MijnGeld te Maastricht

De verbondenheid bestaat niet door overheersende zeggenschap van Radar in ieder van deze entiteiten. Deze
verbondenheid vloeit slechts voort uit het behartigen van het belang van de cliënt namens Radar, door
personeelsleden af te vaardigen voor bestuursfuncties in de respectievelijke stichtingen.
De afgevaardigde bestuursleden namens Radar hebben in de betreffende stichtingen geen overheersende
zeggenschap. Daarnaast hebben geen transacties plaatsgevonden van materieel belang tussen Radar en de
respectievelijke stichtingen. Uit hoofde van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de
stichtingen dan ook buiten consolidatie gebleven.
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5.4.2

Financiële instrumenten

Algemeen
Radar maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die Radar
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
Radar handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het
kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. De spelregels en bevoegdheden zijn vastgelegd in het
treasurystatuut Radar. Bij het niet nakomen van aan Radar verschuldige betalingen blijven eventuele daaruit
voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.
Kredietrisico
De vorderingen en overlopend activa bedragen per balansdatum 31-12-2011 ongeveer 2% van het balanstotaal.
Daarmee is het kredietrisico vooralsnog beperkt te noemen. Aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving zoals
o.a. overheveling van AWBZ-zorg naar W MO zal het kredietrisico in de toekomst mogelijk vergroten.
Renterisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven
leningen.
Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over een groot gedeelte van de looptijd. De leningen
worden aangehouden tot het einde van de looptijd. R adar heeft als beleid om geen afgeleide financiële
instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Kasstroom risico
Kasstroomrisico's kunnen ontstaan als gevolg van gebruik van financiële instrumenten. Directe opeisbaarheid
van leningen en/of kredieten vormt een kasstroomrisico indien niet voldaan zou worden aan de lening- en
kredietvoorwaarden. Radar voldoet aan deze voorwaarden zodat het kasstroomrisico uit hoofde hiervan per
balansdatum beperkt is.
Daarnaast geeft het kasstroomoverzicht dat opgenomen is onder 5.3. inzicht in de ontwikkeling van de
kasstroom van 2011. Operationeel is dit geborgd in een zgn. Maandelijks liquiditeitsoverzicht.
Reële waarde
De verantwoorde financiële instrumenten in de balans worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Daar waar de reële waarde afwijkt wordt een voorziening getroffen
voor het verschil (oninbaarheid) en vermeld in de toelichting op het respectievelijke financiële instrument.
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5.4.3 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
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 baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. D e 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.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit
doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe
opbrengstwaarde indien deze hoger is.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Radar beschikt over activa, zijnde vastgoed, waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge
artikel 6 van de AW BZ. Voor dit vastgoed zijn de bekostigingsregels in 2011 aangepast. Deze bekostigingsregels
leiden ertoe dat toekomstige financiering van de kosten van dit vastgoed niet vaststaat en daarmee onzeker
wordt. Daar komt nog bij dat financiering van 25% van de huidige AW BZ gerelateerde omzet in de toekomst zal
plaatsvinden vanuit de WMO. Op basis van deze gegevens zou er in toenemende mate sprake kunnen zijn van
een duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan dient Radar overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de
boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten (bedrijfswaarde).
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Radar heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau
van de kasstroomgenererende eenheden (zijnde: (geclusterde)zorglocaties) en vergeleken met de boekwaarde
van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2011.
De beoordeling vindt plaats voor activa die volledig in eigendom zijn en daar waar sprake is van
huurverplichtingen. In het laatste geval gaat het dan niet om de realiseerbare waarde maar dekking van
(toekomstige) huurverplichtingen vanuit de gewijzigde bekostiging. Op basis van de uitgevoerde analyse blijken
geen aanwijzingen voor het verantwoorden van een voorziening voor verlieslatende contracten.
Belangrijke veronderstellingen die gehanteerd zijn bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige
kasstromen zijn:
- beoordeling economische levensduur per pand en daar waar nodig aangepast (verkort);
- restwaarde nihil met uitzondering van grond;
- gemiddelde bezettingsgraad woonvormen 98,5%;
- stabiele cliëntenpopulatie;
- rekening gehouden met effecten van wijziging in bekostigingsregels;
- disconteringsvoet van 5%.

Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2011 en de contante waarde van de toekomstige
kasstromen bedraagt: € 20,9 miljoen.
Aangezien er uit deze impairmenttoets geen aanwijzingen naar voren komen dat er sprake is van een duurzame
waardevermindering op instellingsniveau van het vastgoed, zijn er geen aanpassingen doorgevoerd in de
waardering van de vaste activa.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De materiële vaste
activa (panden) die te koop worden aangeboden, zijn op actuele waarde gewaardeerd. Hierbij wordt de actuele
waarde bepaald op basis van een inschatting van de mogelijke verkoopwaarde onder vermindering van de
verwachte verkoopkosten.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
gebruiksduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De (resterende) economische levensduur is per gebouw/eenheid bepaald. Dit heeft als consequentie dat er geen
uniform afschrijvingspercentage wordt gehanteerd voor terreinvoorzieningen, gebouwen, verbouwingen en
installaties.
Voor de categoriëen inventaris, vervoermiddelen en automatisering is het afschrijvingspercentage ongewijzigd
uniform en bedraagt respectievelijk 10%, 20% en 20%.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd op € 1,- vanwege de geringe omvang van de voorraden en de beperkte invloed van
voorraadmutaties op het resultaat.
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Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De omvang van de voorziening wordt
bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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.
Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de
herwaarderingsreserve indien voor deze activa geen frequente marktnoteringen bestaan. Worden
waardeveranderingen van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt, dan worden
waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. D e
herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de
boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. Als een actief
wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten
gunste van de overige reserves.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. D e voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
Voorziening pensioenen
Stichting Radar heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. H iervoor 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 Stichting
Radar.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en W elzijn. Radar 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
dit toelaat.
Naar de stand van ultimo februari 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2014 dient het
pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 105% te hebben. H et pensioenfonds verwacht hieraan te
kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten zorginstellingen om extra stortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting R adar 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. Stichting R adar heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Voorziening reorganisatie
De voorziening reorganisatie is gewaardeerd op basis van contante waarde en dient ter dekking van de
verwachte kosten naar aanleiding van afspraken uit hoofde van personele reorganisatie.
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Voorziening jubileum verplichtingen
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.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,
installaties, e.d. De voorziening wordt lineair opgebouwd en is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid
De voorziening (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt gevormd op basis van een inschatting per
balansdatum. H ierbij wordt rekening gehouden met de doorbetalingsverplcihting van het salaris ten tijde van
ziekte of arbeidsongeschiktheid, alsmede revalidatiekansen. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren
PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het
bereiken van de 55-jarige leeftijd.
De voorziening bestaat uit het overgangsrecht PBL en de gespaarde PBL-uren per balansdatum.
De voorziening overgangsrecht PBL wordt gevormd voor medewerkers die op 31-12-2009 een leeftijd hebben
van 45 tm 49 jaar. Deze medewerkers ontvangen op het moment dat zij nog in dienst zijn in de maand dat zij de
leeftijd van 55 jaar bereiken een eenmalige storting van 200 uren in het PBL naar rato van het dienstverband op
dat moment. De verwachte storting wordt ingeschat door rekening te houden met de hoogte van het salaris,
omvang dienstverband, alsmede blijf- en sterftekansen. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde,
waarbij discontering en indexering tegen geldende normen hebben plaatsgevonden.
Er is geen voorziening gevormd voor het overgangsrecht van 50-plussers. Per balansdatum bedraagt de omvang
van deze verplichting € 2.938.000.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

5.4.4 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.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Radar heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Stichting Radar heeft geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het
effect van hogere toekomstige premies. Stichting Radar heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en
met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.4.5 Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De (mutatie)geldmiddelen bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen die
onder vlottende passiva worden gerubriceerd.
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5.5

Toelichting op de balans

ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-11
€

31-dec-10
€

Grond
Terreinen
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Instandhouding
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering

1.279.927
57.036
6.498.899
5.284.912
768.541
1.383.837
1.605.612
32.058
854.495

1.279.927
56.369
6.669.013
5.722.895
789.046
1.631.263
1.612.916
2.261
1.126.998

17.765.317

18.890.688

31-dec-11
€

31-dec-10
€

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

18.890.688
1.288.809
188.241
2.274.279
328.142

19.980.410
1.348.882
1.840.062
598.542

Boekwaarde per 31 december

17.765.317

18.890.688

Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

32.059.542
404.615
14.698.840

33.040.897
216.374
14.366.583

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.6.

2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-11
€

31-dec-10
€

Voorraden

1

1

Totaal voorraden

1

1

Toelichting:
Gezien de geringe omvang van de voorraden en de beperkte invloed van de voorraadmutaties op het resultaat, zijn
de voorraden opgenomen tegen het symbolisch bedrag van € 1,-.
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ACTIVA
3. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-11
€

31-dec-10
€

Vorderingen op debiteuren

359.110

471.944

Overige vorderingen:
Waarborgsommen

10.226

11.006

Vooruitbetaalde bedragen:
Voorschotten personeel

27.511

26.000

Nog te ontvangen bedragen:
Overlopende activa inzake verkoop pand Meezenbroek
Overige overlopende activa
Te vorderen netto salarissen

53.770
19.334

374.743
60.164
55.296

469.952

999.153

Totaal vorderingen en overlopende activa
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 74.302 (2010: € 47.454)

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2008
€
Saldo per 1 januari

-

2009
€
-

2010
€
2.789.279

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december

34.612
-34.612
-

34.914
-34.914
-

2011
€

-15.817
-2.773.462
-2.789.279

-

-

-

c

c

c

totaal
€
2.789.279

-227.600

-227.600

-227.600

53.709
-2.842.988
-3.016.879

-227.600

-227.600

Stadium van vaststelling (per erkenning):
a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Correcties voorgaande jaren

Totaal financieringsverschil

2011
€

2010
€

49.899.211
50.073.102
53.709

47.749.609
44.647.999
312.331

-227.600

2.789.279

Toelichting:
Er heeft een correctie plaatsgevonden in het budget voor kleinschalige woonvormen (KSW). D it leidt tot een positief resultaat op correcties voorgaande jaren.
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ACTIVA
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-11
€

31-dec-10
€

Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten

3.283.695
43.035
1.030

78.119
64.776
-3.002

Totaal liquide middelen

3.327.760

139.893

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11
€

31-dec-10
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen

51.374
8.729.872

51.374
5.802.352

Totaal eigen vermogen

8.781.246

5.853.726

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2011
€

PASSIVA
6. Eigen vermogen

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per
1-jan-2011
€

Resultaatbestemming
€

51.374

-

-

51.374

51.374

-

-

51.374

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
1-jan-2011
€

Resultaatbestemming
€

4.813.169

2.304.391

Bestemmingsreserves:
Reserves genormeerde huisvestingskosten
Zorginnovatie
Deskundigheidsbevordering medewerkers
Activiteitenimpuls cliënten

213.184
559.625
-

334.888
100.000

Herwaarderingsreserve:
Herwaarderingsreserve Radar

216.374

Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten Radar

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

5.802.352

2.739.279

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2011
€
7.117.560

-

213.184
559.625
334.888
100.000

188.241

404.615

188.241

8.729.872

Toelichting:
Vanuit de resultaatbestemming wordt een bedrag van € 334.888 gereserveerd voor deskundigheidsbevordering medewerkers om de onderschrijding van het opleidingsbudget naar de toekomst toe te oormerken, zodat hier alsnog een beroep
op gedaan kan worden. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor cliënten om de activiteiten met onze
cliënten een extra impuls te kunnen geven. Het resterende result aat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.
De overige mutaties op de regel herwaarderingsreserve Radar is een samentrekking van twee mutaties. Er vindt een afname
plaats van € 38.864 als gevolg van herwaardering van panden die reeds in verkoop staan. Er vindt een toename plaats
van € 227.105 als gevolg van herwaardering van één van de panden.
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PASSIVA
7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening

reorganisatie
jubileumverplicht ingen
groot onderhoud
(langdurig) ziekte en arb. Ongeschiktheid
(overgangsrecht) PBL

Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2011
€

D otatie

Onttrekking

€

€

Saldo per
31-dec-2011
€

59.383
222.071
829.433
359.596
264.000

521.915
38.948
348.838
415.274
226.422

20.803
38.863
313.240
343.455
2.422

560.495
222.156
865.031
431.415
488.000

1.734.483

1.551.397

718.783

2.567.097

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouw d:
31-dec-2011
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

564.775
2.002.322
647.286

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening reorganisatie
De voorziening reorganisatie is gewaardeerd op basis van contante waarde en dient ter dekking van de verwachte kosten
naar aanleiding van afspraken uit hoofde van personele reorganisatie. De onttrekkingen hebben plaatsgevonden op basis
van onderliggend reorganisatieplan.
Voorziening jubileumverplichtingen
De voorziening jubileumverplichtingen wordt gevormd voor de verwachte jubileumuitkeringen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de omvang van het salaris ten tijde van uitkering, alsmede blijf- en sterf tekansen. De voorziening is opgenomen
tegen contante waarde, waarbij de verdiscontering en de indexering van de loonkosten volgens geldende normen heeft
plaatsgevonden.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd om de uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen gelijkmatig te verdelen
over een reeks van boekjaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd en is gebasseerd op het meerjaren onderhoudsplan.
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening (langdurige) ziekte en arb. ongeschiktheid
De voorziening (langdurige) ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt gevormd naar beste inschatting per balansdatum. Hierbij
wordt rekening gehouden met de doorbetalingsverplichting van het salaris ten tijde van de ziekte of arbeidsongeschiktheid,
alsmede revalidatiekansen. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening (overgangsrecht) PBL
De voorziening PBL bestaat uit het overgangsrecht PBL en de gespaarde PBL uren per 31-12-2011.
De voorziening overgangsrecht PBL wordt gevormd voor medewerkers die op 31-12-2009 een leeftijd hebben van 45
tot en met 49 jaar. Deze medewerkers ontvangen in de maand dat zij de leeftijd van 55 jaar bereiken een eenmalige storting
van 200 uren in het PBL naar rato van het dienstverband. De verwachte storting op dat moment wordt ingeschat door
rekening te houden met de omvang van het salaris, omvang dienstverband alsmede blijf- en sterf tekansen. De voorziening
is opgenomen tegen contante waarde, waarbij verdiscontering en indexering tegen geldende normen hebben plaatsgevonden.
De voorziening voor gespaarde uren PBL per 31-12-2011 is opgenomen tegen het bruto uurloon zoals dat van toepassing
is voor een individuele medewerker per 31-12-2011 vermeerderd met een opslag voor sociale lasten.
Er is geen voorziening opgenomen voor het overgangsrecht van 50-plussers. De contante waarde van dit overgangsrecht
bedraagt € 2.938.000 ultimo 2011.
De voorziening overgangsrecht PBL bedraagt per 31-12-2011 ad € 256.000 en de voorziening voor de gespaarde uren
PBL per 31-12-2011 bedraagt € 232. 000.
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PASSIVA
8. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-11
€

31-dec-10
€

Schulden aan kredietinstellingen

3.952.745

4.221.856

Totaal langlopende schulden

3.952.745

4.221.856

2011
€

2010
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

4.490.967
269.111

4.760.078
269.111

Stand per 31 december

4.221.856

4.490.967

269.111

269.111

3.952.745

4.221.856

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

269.111
3.952.745
2.876.301

269.111
4.221.856
3.145.411

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar onderdeel 5.7 overzicht langlopende schulden
ultimo 2011. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

31-dec-11
€

31-dec-10
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te betalen kosten:
Overige passiva

1.550.998
269.111
1.099.559
313.738
531.893
1.162.467
848.304

4.545.100
1.657.061
269.111
1.135.756
292.869
956.477
1.196.618
621.384

258.270

334.569

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

6.034.341

11.008.945

Toelichting:
De kredietfacilit eit in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. (voormalig Fortis) bedraagt per 31 december 2011 EUR 10,35
miljoen (2010: EUR 10,35 miljoen) en de rente EURIBOR plus 0,50%. Er zijn zekerheden verstrekt in de vorm van een zgn.
positieve/negatieve hypotheekverklaring. Effectief wordt per balansdatum 31-12-2011 geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.
In 2012 is afbouw van de kredietf aciliteit voorzien.
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10. N iet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven:

2011
€

2010
€

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar

669.273
13.880
248.150
174.814

887.906
11.524
243.599
473.756

Beschikbare investeringsruimte 31 december

756.489

669.273

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

-

Huurverplichtingen
Er zijn meerjarige huurcontracten afgesloten met verhuurders. De verplichtingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Voorziening
WV Aambosveld
WV Heisterumhoeve
AC Bemelergrubbe
AC D oe Gewoon
WV Hexstraat
AC Scharwyerveld
WV Emmaplein
WV Meezenbroek
WV Heerlenseweg
WV Hexstraat
AC Kdo en Zo
WV Borgharen
WV Jacintahof
WV Limburgiaparc
WV Ons Limburgstraat
Kantoor Maastricht
WV Marchierstraat
WV De Wissel
WV de Ping
WV Piusstraat
WV St. Rochusstraat
WV Caberg
WV Heisterumhoeve
WV Uiverstraat
WV Terwinselen
Kantoor Heerlen
Totaal

Adres
looptijd
Aambosveld
1-11-2015
Ambyerstraat Noord 5
30-11-2015
Bemelergrubbe 4
1-1-2014
28-2-2016
Boschstraat 98a
Past. Nicolaas Creftenstraat 19 1-1-2013
30-11-2016
D aaldersruwe 93A03
1-3-2021
Emmaplein 4-5
31-8-2013
Mgr. Van Gilsstraat 6
1-11-2016
H eerlenseweg 17
Past.Dom. De Hexstraat14
1-8-2012
H ovenstraat 137
30-9-2015
Julianastraat 1
31-10-2013
Kasteelstraat 57-69
1-10-2014
Limburgiaparc 55-61
1-5-2012
Ons Limburgstraat 66
1-5-2013
Maasboulevard 1
31-10-2012
Marchierstraat 21
30-9-2018
Pastorijstraat 4-4J
31-3-2016
D e Ping 36
31-3-2013
Piusstraat 10
1-5-2013
Sint Rochusstraat 7
27-6-2013
Schoolstraat 22
31-1-2016
Severenstraat 146
1-2-2013
U iverstraat 8A/B/C
4-1-2019
Vloedgraafstraat 16-16N
30-11-2012
W illemstraat 119
30-9-2015

lasten 2012
101.410
13.319
18.113
29.686
69.180
24.861
94.571
66.000
94.218
8.059
22.376
17.990
31.859
11.425
128.689
341.504
94.055
56.295
43.439
62.823
111.614
18.112
30.611
76.410
60.265
49.486
1.676.371

mnd tot afloop lasten >1< 5 jaar
46
287.837
47
38.863
24
18.213
50
93.937
12
379
59
97.467
110
378.283
20
44.121
58
361.901
7
45
61.550
22
15.033
33
55.863
4
16
43.014
10
81
376.221
51
183.076
15
10.830
16
20.998
18
54.737
49
55.924
13
2.768
84
305.640
11
45
136.122
2.642.774

Bankgaranties
Per balansdatum zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag groot € 6.743,-Rekening-courant faciliteiten
Per balansdatum zijn er een tweetal rekening-courant faciliteiten aanwezig. Er is een rekening-courant faciliteit ten behoeve
van de exploitatie met een limiet van € 3.000.000,-- Daarnaast is er een tweede rekening-courant faciliteit aanwezig
ten behoeve van investeringen met een limiet van € 7.350.000,-De verstrekker van de rekening-courant faciliteiten heeft hieraan voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat
Stichting Radar een zgn. equity ratio dient te bezitten van 5% of hoger. Per 31-12-2011 bedraagt de equity ratio 16,9%
Hiermee voldoet Stichting Radar aan de normen die de kredietverstrekker heeft gesteld.
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Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Grond

Terreinvoorzieningen
€

Gebouwen

€

Instandhouding
€

Inventaris

€

Verbouwingen
€

Installaties

€
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.279.927
-

103.447
47.078

11.843.331
216.374
5.390.692

9.868.464
4.145.569

1.852.637
1.063.591

2.908.659
1.277.396

3.288.162
1.675.246

11.306
9.045

1.884.964
757.966

33.040.897
216.374
14.366.583

Boekwaarde per 1 januari 2011

1.279.927

56.369

6.669.013

5.722.895

789.046

1.631.263

1.612.916

2.261

1.126.998

18.890.688

188.241
358.355
-

438.299
641.701
-

138.421
122.345
-

174.814
407.677
-

369.162
345.478
-

32.601
2.804
-

124.459
389.933
-

1.288.809
188.241
2.274.279
-

679.005
679.005

11.305
11.305

434.779
434.779

1.833.234
1.833.234

€

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

-

11.053
5.986
-

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

-

1.836
1.836

-

99.884
99.884

209.250
209.250

397.175
397.175

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

5.558
1.158
4.400

-

306.818
72.237
234.581

45.081
8.500
36.581

30.944
16.381
14.563

41.427
10.439
30.988

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

667

-170.114

-437.983

-20.505

-247.426

-7.304

Vervoermiddelen
€

-

Automatisering
€

Totaal
€

7.102
73
7.029

436.930
108.788
328.142

29.797

-272.503

-1.125.371

Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

1.279.927
-

107.106
50.070

11.843.331
404.615
5.749.047

9.900.061
4.615.149

1.736.727
968.186

2.655.354
1.271.517

2.936.892
1.331.280

32.602
544

1.567.542
713.047

32.059.542
404.615
14.698.840

Boekwaarde per 31 december 2011

1.279.927

57.036

6.498.899

5.284.912

768.541

1.383.837

1.605.612

32.058

854.495

17.765.317

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

Afschrijvingspercentage

-

0,0%

-

-

-

Toelichting
Er zijn bij de categorieën terreinvoorzieningen, gebouwen, verbouwingen en installaties geen afschrijvingspercentages vermeld. De percentages zijn verschillend en per gebouw afhankelijk van
de ingeschatte economische levensduur. Een verdere toelichting op de vaststelling van de economische levensduur en de afschrijvingen wordt gegeven onder de waarderingsgrondslagen.
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Langlopende schulden

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
1. De Goudse verzekeringen
2. Rabo Nederland

15-mei-87
1-jun-89

3. Bank Nederlandse Gemeenten

1-okt-91

4. Bank Nederlandse Gemeenten

15-dec-94

5. ING
6. Bank Nederlandse Gemeenten

1-apr-96
18-sep-96

7. Bank Nederlandse Gemeenten

6-feb-97

8. Bank Nederlandse Gemeenten

30-dec-97

9. SNS Asset Management

1-nov-98

10. Bank Nederlandse Gemeenten

15-jun-00

11. Bank Nederlandse Gemeenten

6-dec-02

717.880
411.125
813.628
902.115
782.771
827.014
872.347
995.140
1.222.007
404.659
749.191

Nieuwe
Werke- Restschuld
Restschuld
Aflossing in
Restschuld
lijke- 31 december leningen in
31 december
over 5 jaar
2011
rente
2010
2011
2011
%

40
40
40
20
40
21
22
30
25
30
30

Totaal

Toelichting
In boekjaar 2011 hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden.

onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands

6,9%
5,1%
5,6%
3,7%
3,4%
4,3%
4,6%
4,7%
4,3%
4,0%
4,7%

€
305.099
195.285
427.153
541.269
508.802
315.052
172.847
548.278
658.005
269.771
549.407
4.490.967

€
0

€
17.947
10.278
20.341
22.553
19.569
39.382
19.205
34.374
47.000
13.489
24.973
269.111

€
287.152
185.007
406.812
518.716
489.233
275.670
153.642
513.904
611.005
256.282
524.434
4.221.856

Resterende
looptijd in
jaren eind
2011

Aflossingswijze

€
197.417
133.617
305.107
405.951
391.388
78.760
57.617
342.034
376.004
188.837
399.569
2.876.301

Aflossing 2012

Gestelde
zekerheden

€
16
18
20
23
25
7
8
15
13
19
21

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

17.947
10.278
20.341
22.553
19.569
39.382
19.205
34.374
47.000
13.489
24.973
269.111

rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie
rijksgarantie

5.8

Toelichting op de resultatenrekening

10. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Productieafspraken verslagjaar
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten

2011
€

2010
€

€

47.437.278

46.023.597

920.369

1.687.491

382.800
121.570
41.056

336.499
-73.645
-8.669
545.426

Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten
- materiële kosten
- normatieve kapitaalslasten

-

254.185
541.513
72.752
-

Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen

-

614.265
-

Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- huisvestingskosten KSW
- huren

64.227
-7.818
263.968
44.801

-68.253
34.248
95.520
96.534

365.178
Overige mutaties:
- herallocatie ZZP
ZZP-toeslag woonzorg jong volwassenen
aanpak wachtlijsten jeugdzorg
- inhaal definitieve index extramuraal
- overige

Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren:
Correctie budget t/m 2007
Correctie budget 2008
Correctie budget 2009
Correctie budget 2010
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

287.751
289.500
-

158.049
-947.435
-186.278
-166.596

577.251

-1.300.309

49.845.502

47.437.278

34.612
34.914
-15.817

4.380
50.656
257.295
-

49.899.211

47.749.609

Toelichting:
Er heeft een correctie plaatsgevonden in het budget voor de kleinschalige woonvormen (KSW). Dit leidt tot een positief resultaat op de post correcties voorgaande jaren.
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BATEN
11. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2011
€

2010
€

Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Overige zorgprestaties
Eigen bijdragen cliënten

1.053.904
119.345
379.022

1.065.927
132.608
324.173

Totaal

1.552.271

1.522.708

2011
€

2010
€

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds,
academische component voor UMC's)
Subsidie Gemeenten
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

-

174

78.486
191.260

77.729
257.206

Totaal

269.746

335.109

2011
€

2010
€

Overige dienstverlening:
Opbrengst dienstverlening

951.488

769.900

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengst jobcoaches
Opbrengst vrije tijd en vorming
Opbrengst boekwinst verkoop panden
Opbrengst uit realisatie herwaardering panden
Opbrengst overig

159.154
42.031
34.645

245.453
43.498
58.591
150.734
55.842

1.187.319

1.324.018

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Totaal overige bedrijfsopbrengsten
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LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2011
€

2010
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

25.627.071
3.196.064
2.013.651

25.138.521
3.216.083
2.012.940

Andere personeelskosten:
Overig
Subtotaal

916.691
31.753.477

1.596.112
31.963.656

231.494

327.598

31.984.971

32.291.254

677

708

2011
€

2010
€

603.128

610.939

Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa

2.053.853

1.229.123

Totaal afschrijvingen

2.656.981

1.840.062

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

15. A fschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa

Toelichting:
De integrale vergoeding van de afschrijvingslasten zal wijzigen met ingang van 2012. De impact van deze wijziging op de
afschrijvingen en de waardering van vastgoed wordt verder toegelicht onder waarderingsgrondslagen in paragraaf 5.4.3.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa
- WMG-gefinancierde vaste activa
- Kleinschalige Woonvoorzieningen
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

2011
€
2.656.981
603.128

603.128
603.128
18.065.654
9.246.276
n.n.b
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16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2011
€

2010
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Andere hotelmatige kosten
Vervoerskosten
Kosten van administratie en registratie
Communicatiekosten
Kosten cliëntenraden
Algemene kosten
Zakelijke lasten en verzekeringen
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:

1.456.249
1.157.778
2.462.961
801.016
315.538
20.284
883.074
300.519
1.245.004
3.433.586

1.523.538
1.238.509
2.418.092
762.354
437.046
20.200
879.891
301.633
1.169.268
3.379.422

Huur en leasing
Incidentele lasten

3.075.772
154.549

2.843.672
7.600

15.306.329

14.981.225

2011
€

2010
€

Rentelasten

-220.987

-327.072

Totaal financiële baten en lasten

-220.987

-327.072

Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:
De energiekosten voor zover het electriciteit betreft, bestaat voor 100% uit groene stroom.
De incidentele lasten bestaat uit € 154.549 inzake een incident in de zorgverlening.

17. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
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18. B ezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam

F.J.M. Wilms

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het
bestuur geweest?
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter
geweest in het verslagjaar?
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
7 Welke salarisregeling is toegepast?
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,
salaris en andere vaste toelagen
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
10 Bruto-onkostenvergoeding
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13 Ontslagvergoeding
14 Bonussen
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
17 Eigen bijdrage auto van de zaak

1-10-2009
ja
31-dec-11
ja
12
onbepaalde tijd
NVZD regeling
100%
127.999
1.463
9.719
13.552
152.733
n.v.t.
n.v.t.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam

Functie

E.W .M. Meijer
I.M. Fleischeuer
P.A.S. Pennings
H.J.H. Lenoir
M.M.J.E. Foppen

Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid

Bezoldiging
€
10.664
8.887
8.887
8.887
8.887

Toelichting:
Honorering geschiedt conform advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen.
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19. H onoraria accountant

2011
€

2010
€

46.678
9.324
4.570
1.041

43.627
16.801
3.570
-

61.613

63.998

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

20. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Bestuurder

1. F.J.M. Wilms

Toezichthouders

2. E.W.M. Meijer
Voorzitter

3. I.M. Fleischeuer
Vice voorzitter

4. H.J.H. Lenoir
Lid

5. P.A.S. Pennings
Lid

6. M.M.J.E. Foppen
Lid
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5.9 Overige gegevens
5.9.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Radar heeft de jaarrekening van 2011 vastgesteld in
de vergadering van 7 mei 2012.
De Raad van Toezicht van Stichting Radar heeft de jaarrekening van 2011 goedgekeurd
in de vergadering van 16 mei 2012.
5.9.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen expliciete regeling omtrent resultaatbestemming.
Resultaatbestemming vindt plaats in overeenstemming met vigerende wet- en
regelgeving.
5.9.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens resultaatverdeling in paragraaf 5.2.
5.9.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn voor zover bekend, geen gebeurtenissen na balansdatum die wezenlijke impact
hebben op het weergegeven resultaat van 2011.
5.9.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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