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Voorwoord
Opgaande lijn
We hebben de opgaande lijn weer te pakken. In het begin van het jaar hebben we in
goed overleg met cliënten en hun verwanten de basis gelegd voor een nieuwe wijze van
organiseren. We zijn er van overtuigd dat we met meer maatwerk en nabijheid cliënten
beter tot hun recht kunnen doen komen. Die gedachte hebben we concreet uitgewerkt in
een organisatiewijze, waarbij we 32 eenheden hebben gevormd. Je zou ook kunnen
zeggen, dat we hiermee weer terug gegaan zijn naar waar we vandaan komen.
Nabijheid en maatwerk zijn immers vanzelfsprekende peilers in de historie van Radar.
Dat hebben we met deze nieuwe organisatie nog eens bekrachtigd. Op en in onze
eenheden gebeurt het. Het werk van onze centrale diensten staat hier helemaal ten
dienste van.
Daarnaast hebben we een tweede fundamentele keuze gemaakt. Dat is het besluit om
te kiezen voor integraal leiderschap in combinatie met coregulatie. Onze hoofden gáán
over onze eenheden. Zij zijn het die de belangen van zorg en bedrijfsvoering afwegen
en daarover besluiten nemen. Ze doen dat in coregulatie. Dat betekent dat ze zich
maximaal inspannen om belanghebbenden erbij betrekken, voordat ze zelf een besluit
nemen.
In de loop van 2010 hebben we deze twee strategische keuzes over hoe we ons werk
organiseren en hoe we met elkaar willen omgaan, concreet in stappen vertaald. Zo zijn
op 1 oktober de hoofden nieuwe stijl gestart en de voormalige zorgplanbegeleiders
begonnen als begeleiders C met zorgplantaken.
We hebben er naar gestreefd om deze doorontwikkeling zoveel als mogelijk met alle
betrokkenen te maken. We bouwen de brug, terwijl we er over lopen, was daarbij ons
motto. Dat kon ook bijna niet anders, want ons werk van alledag ging natuurlijk gewoon
door. Het doet me bijzonder veel genoegen, dat het onze medewerkers en hun leiding
gelukt is om - hand in hand met het doorvoeren van wijzigingen - het werk van alledag te
verbeteren. We plukken hiervan met z’n allen de vruchten. Cliënten, hun verwanten en
medewerkers zeggen weer vaker dat het beter gaat. Tegelijkertijd hebben we onze
financiële doelstelling meer dan bereikt en kunnen we €1 miljoen bijschrijven aan onze
reserve. Daarmee zitten we op koers om onze reserve eind 2013 weer op 15% van onze
omzet te laten uitkomen.
Kortom, ik kan en wil niet anders dan ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan ons werk
hartelijk te danken en te complimenteren. Het voelt goed, dat we met z’n allen hiertoe in
staat zijn geweest. Het geeft moed om de komende periode – met gewijzigd rijksbeleid
in aantocht – met kracht en optimisme tegemoet te treden om daarmee steeds beter
cliënten in staat te stellen om hun eigen kracht te versterken.
Frans Films
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.
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2. Profiel van de organisatie
2.1. Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon

Radar

Adres

Maasboulevard 1

Postcode

6211 JW

Plaats

Maastricht

Telefoonnummer

043 350 7 350

Identificatienummer Kamer van Koophandel

14072124

E-mailadres

info@radar.org

Internetpagina

www.radar.org

tabel: algemene identificatiegegevens Radar 2010

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.
Divisies
De eenheden binnen de zorg groeperen we binnen 3 divisies:
• Radar Kids en Radar Thuis
• Radar Heuvelland
• Radar Parkstad
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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.
In de bijlage is het organogram opgenomen.
Radar beschikt over de intramurale AWBZ toelatingen verblijf en verblijf met
behandeling. De extramurale toelatingen zijn persoonlijke verzorging, verpleging,
ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling
Cliënten en ouders/vertegenwoordigers zijn ten behoeve van medezeggenschap
georganiseerd in deelraden, regioraden en centrale cliëntenraden. De medewerkers zijn
georganiseerd in de ondernemingsraad.

2.3. Kernactiviteiten
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.
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2.4. Cliënten en capaciteit
Kerngegevens

Aantal/bedrag

Cliënten
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar

642

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

838

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

733

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar inclusief GVT

674

Productie
Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar

235.111

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

144.711

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)

90.894

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

932

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

697

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar

50.931.444

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

47.749.609

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

1.324.018
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2.5. Werkgebied
Radar verricht haar werkzaamheden in Zuid-Limburg in de regio's
Maastricht/Heuvelland en Parkstad.

2.6. Samenwerkingsrelaties
Radar streeft naar een zo breed mogelijke en kwalitatief goede zorginzet voor cliënten.
De expertise die Radar niet zelf in huis heeft, wordt middels partners ingezet. Naast
samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders in dezelfde sector, zoals Pergamijn en
Koraalgroep, werkt Radar ook samen met partijen uit andere domeinen, zoals jeugdzorg,
zorgaanbieders ouderenzorg en thuiszorg, zorgboerderijen etc.
Enkele ketenprojecten behoeven bijzondere aandacht:
Gesterkt door de keten
Een samenwerkingsproject met Mondriaangroep, Xonar, MEE Zuid-Limburg, JJI
Keerpunt/Icarus, Gastenhof en Radar, met als doel:
o doorstroming te laten plaatsvinden van cliënten vanuit het orthopedagogisch
behandelcentrum naar een vervolgvoorziening (bv. Radar)
o op cliëntniveau is een concreet plan (transferplan) dat een soepele overgang
garandeert
o cliënten vinden en behouden onderwijs of zinvol werk of indien dit niet haalbaar
is dagbesteding
o cliënten hebben aantoonbaar een sociaal netwerk opgebouwd en kunnen dit
onderhouden.
Wonen en dagbesteding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking
Radar heeft in samenwerking met partners een project 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.
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Samenwerkingpartners in dit project zijn Koraal Groep-Gastenhof (verstandelijke
beperking), Xonar (jeugdzorg), Het Keerpunt (justitiële jeugdzorg), en Mondriaan
Zorggroep (Geestelijke Gezondheidszorg) en MEE-Zuid-Limburg. Samen zoeken we
naar een passende oplossing.
Vroeg Voortdurend Integraal.
Radar heeft in april 2009 de samenwerkingsovereenkomst Vroeg, Voortdurend en
Integraal (VVI), ondertekend. De overeenkomst VVI heeft als doel de bestaande
netwerken te verstevigen en uit te bouwen tot ketens van vroege signalering,
diagnostiek, zorg, onderwijs en ondersteuning voor kinderen met beperkingen en hun
ouders.
Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Zuid-Limburg 2009-2010.
Met het convenant wordt er vanuit gegaan dat:
o een niet vrijblijvende intersectorale en regionale samenwerking noodzakelijk is
om te bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met autisme
in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt
o instellingen op de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor het aanbod van
hulp en ondersteuning aan volwassenen met autisme en hun
gezin/familiesysteem en aan kinderen met autisme en hun ouders
o oplossingen voor regionale knelpunten op de eerste plaats moeten worden
gecreëerd door gebruik te maken van bestaand aanbod binnen de regio of
daarbuiten
o de deelnemende instellingen en organisaties
a. zich inzetten voor samenhang in het regionale aanbod voor mensen met
autisme
b. onderlinge uitwisseling stimuleren tussen instellingen
c. de verantwoordelijkheid nemen om, in samenwerking, knelpunten die niet
binnen de eigen instelling of sector op te lossen zijn, op te lossen.
Hetgeen leidt tot verbetering van de hulpverlening aan mensen met autisme
in de regio Zuid-Limburg.
Stichting Mentorschap Zuid-Limburg.
Opgericht 8 januari 2010. Radar is mede initiatiefnemer. De stichting heeft tot doel in
de regio Zuid-Limburg te voorzien in een pool van vrijwilligers die bereid zijn op te
treden als mentor van meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke en/of
lichamelijke toestand, tijdelijk of duurzaam, niet in staat zijn zelf hun nietvermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Naast werving en selectie
begeleidt de stichting de mentoren, bemiddelt bij hun inzet, coördineert de
aanvraagprocedure bij de kantonrechter en geeft informatie en advies over het
mentorschap.
Samenwerkingsconvenant Casusaanpak Multiproblematiek Maastricht (sinds
december 2008).
Radar biedt hier samen met vele ander partners, waaronder de gemeente Maastricht,
GGD Zuid-Limburg, diverse zorginstellingen en woningstichtingen en de regiopolitie
Zuid-Limburg, een gecoördineerde ketenaanpak om op een effectieve wijze
meervoudig complexe problemen in alle buurten en wijken van Maastricht aan te
pakken.
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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

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Dhr. F.J.M. Wilms

voorzitter

Lid Raad van Toezicht RIAGG
Maastricht
Lid Raad van Toezicht Regionale
Ambulance Voorziening Noord
Limburg
Secretaris Stichting Studiekring
Verbindend Leiderschap
Docent bestuursacademie

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 voortvloeiende resultaten. De
Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
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3.3. Raad van Toezicht
In 2010 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. In 2010 heeft
de commissie gesproken met de divisiemanager Expertise en de medewerker kwaliteit.
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 ook gekeken naar de treasury en procuratieregeling.
De evaluatie van het zorgconcept die bij Radar heeft plaatsgevonden is door de raad
nauwgezet gevolgd en 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 2010 zeven keer overleg gevoerd met de bestuurder.
De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken:
• evaluatie van het zorgconcept en de daaruit voortvloeiende herijkingsprincipes
en het strategisch kader
• samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Maastricht
• jaarprogramma en begroting
• maatschappelijke jaarverantwoording
• ziekteverzuimbeleid
• governancecode
• plan van aanpak managementreview
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Naam

Aandachtsgebied

Nevenfuncties

Dhr. mr. E.W.M. Meijer

voorzitter

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

Mw. drs. I.M. Fleischeuer

vicevoorzitter

Voorzitter Raad van Bestuur Vivent
Lid Raad van Commissarissen Rabobank
Valkenswaard en Waalre
Lid RvC Trudo, woningcorporatie Eindhoven

Dhr. drs. P.A.S. Pennings

Lid

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

Dhr. drs. H.J.H. Lenoir

Lid

Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Stichting
RIMO te Heerlen
Directeur Lenoir Beheer BV.
Bestuurslid Stichting Dokter Harrie van den
Brekel Hoensbroek

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

Lid

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. Waarbij de methoden en technieken ingebed in de planning en controlcyclus
besproken zullen worden.
3.4.1. Structuur en beleid
Radar heeft in mei 2010 een nieuwe strategienota opgesteld: Strategisch kader Radar.
Deze notitie is het vertrekpunt voor het herinrichten van de organisatie en het verder
verfijnen van de benoemde strategische speerpunten. De herinrichting van de
organisatie heeft plaatsgevonden per 1 oktober 2010 waarop de nieuwe divisiestructuur
in werking is getreden met de (her)benoeming van management en middenkader.
Daarmee zijn in de organisatiestructuur de randvoorwaarden gecreëerd om het
strategisch beleid ten uitvoer te brengen. De hoofden worden in de positie gebracht dat
zij integraal verantwoordelijkheid dragen voor de eenheden waar zij leiding aan geven,
vanuit nabijheid van aansturing.
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3.4.2. 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 2011 is in 2010 gestart met het vaststellen van het strategisch
kader. Op basis hiervan is een kaderbrief voor 2011 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 2011 zijn de jaarplannen en de begroting definitief
vastgesteld. Deze cyclus zal in 2011 eerder worden gestart om tijdige vaststelling (voor
het einde van het jaar) te kunnen bewerkstelligen ten behoeve van 2012.
In 2011 wordt een verdere verkenning gemaakt door het strategisch kader Radar nader
uit te werken in diverse scenario’s en strategische keuzes en dit te ondersteunen door
een meerjarenbegroting en planning. 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 .
Managementrapportage en verantwoording
In 2010 is iedere maand een managementrapportage opgesteld met daarin de
bevindingen ten aanzien van gegevens op het gebied van:
o financiële cijfers (analyse geheel Radar)
o productiecijfers
o bezettingsresultaten (woon)voorzieningen
o personele bezetting
o verzuim
o financiële resultaten per bedrijfsonderdeel (locaties)
o 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 mede-werkersgegevens
(bezetting en verzuim).
Op dit moment is de managementrapportage nog volop in ontwikkeling. Voor 2011 is de
doelstelling uitgesproken om de managementrapportage nauwer aan te laten sluiten op
de strategische doelstellingen. Daartoe is een projectgroep gestart die onderdelen gaat
toevoegen op het gebied van o.a. medewerkerstevredenheid en cliënttevredenheid.
Verder zal ook aandacht besteed gaan worden aan items zoals risicomanagement,
klachten en FOBO meldingen.
Over deze items worden momenteel wel rapportages gemaakt, maar maken geen
integraal onderdeel uit van de managementrapportage, wat voor 2011 wel nagestreefd
wordt.
De Raad van Toezicht ontvangt eens per kwartaal de managementrapportage
(kwartaalrapportage). Naar de toekomst toe zal voor ieder bijeenkomst van de Raad van
Toezicht een beknopte managementrapportage gemaakt gaan worden met de actuele
stand van zaken van dat moment.
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(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. Belangrijke (permanente)
speerpunten in dit controleplan zijn onder andere:
o juiste, tijdige en volledige verantwoording van de productiegrootheden aan
zorgkantoor
o toepassing vigerende wet- en regelgeving
o uitvoeren risico-analyses
o steeksproefsgewijs deelwaarnemingen uitvoeren op onder andere zorgdossier
en cliëntdossier
o levering van zorg binnen de geldende indicatie
De medewerker AO/IC rapporteert onafhankelijk en rechtstreeks aan de bestuurder.
Door de rechtstreekse rapportage wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd.
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 beleidsmedewerker. Niettemin blijft hier een risico
aanwezig doordat de veranderingen elkaar snel opvolgen op diverse beleidsterreinen.
Organisatorisch
Radar heeft haar organisatiestructuur aangepast en de aansturing dichter bij de
eenheden teruggebracht zodat hoofden ruimte hebben om hun verantwoordelijkheid te
nemen. De verwachting is dat dit de komende periode positieve resultaten zou moeten
opleveren voor cliënten en medewerkers. De hoofden doorlopen een management
development traject, gericht op verdere ontwikkeling van mensgericht en resultaatgericht
managen.
Processen en middelen
De voornaamste risico’s vanuit processen en middelen die onderkend zijn en beheerst
worden, zijn terug te leiden naar risico’s ten aanzien van medicatiefouten en
legionellapreventie. Op medicatiefouten is in 2010 actief gemonitoord en zijn diverse
acties genomen ter voorkoming van fouten bij verstrekking. Te denken valt aan de
verdere implementatie van het Baxtersysteem voor dosering en planning van medicijn
verstrekking in samenwerking met één overkoepelende apotheek en de herijking van
verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van medicijnverstrekking. De beheersing
van dit proces verloopt via de stichtingsarts en nauwe samenwerking met de apotheek.
Het aantal foutmeldingen is in het 2e halfjaar van 2010 teruggelopen ten opzichte van
een forse stijging van meldingen in de 1e helft van 2010. In 2010 zijn totaal 621
meldingen van medicatiefouten gedaan.
Bij legionellapreventie worden preventieve acties interactief gepland en gemonitoord op
uitvoering. Dit heeft het aantal positieve metingen (monsternames) flink teruggebracht in
de 2e helft van 2010. Hiermee is het proces is in control.
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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.
Radar herijkt

Cliëntgeldenbeheer

Begroting 2010

Strategisch kader

Maaltijdvoorziening

Beleid inzake cliënten met bijzonder gedrag

Gedragsregels

Jaardocument 2009

Huis van waarden en normen

Onderzoek seksueel misbruik

Was- en telefoniekosten

Jaarprogramma en begroting 2011

Tabel: onderwerpen met positief advies CCR

De CCR cliënten kende in 2010 de volgende leden.
Naam

Afgevaardigde namens voorziening

Mevr. E. Hollewijn

Wonen Heuvelland

Mevr. A. Seijen

Dagbesteding Heuvelland

Dhr. R. Stoffels

BZW Heuvelland

Dhr. A. Timmermans

Wonen OZL

Mevr. J. vd Merwe

Dagbesteding OZL

Mevr. E. Zinken (voorzitter)

BZW OZL

Ondersteuning
Mevr. D. Kastelic

externe coach

Mevr. L. Brune

externe coach

Tabel: leden CCR cliënten

De CCR ouders/vertegenwoordigers kende in 2010 de volgende leden.
Naam

Afgevaardigd namens

Mevr. A. van der Bruggen

Wonen Parkstad

Dhr. P. Höppener

Wonen Parkstad

Dhr. G. Hornstra

Wonen Heuvelland

Dhr. C. Kaubo

Wonen Heuvelland

Dhr. J. Thomissen

Dagbesteding Heuvelland

Dhr. L. van de Weem

Kids
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Ondersteuning
Mevr. M. Korendijk

Inhoudelijke ondersteuning

Mevr. S. Beijer

Secretariële ondersteuning

Tabel: leden CCR ouders/vertegenwoordigers

De CCR ouders/vertegenwoordigers is niet volledig bezet in 2010. Derhalve is in het
laatste kwartaal een wervingsactie gehouden, hetgeen in 2011 heeft geleid tot
aanvulling van de ontbrekende zetels.

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 twaalf keer
formeel met elkaar vergaderd.
Een afvaardiging van de OR neemt deel aan het platform van de afdeling Limburg en
Brabant.
In april 2010 zijn verkiezingen gehouden voor de OR. Dit heeft geresulteerd in een
nieuwe bezetting van 12 personen.
Toine Beurskens

Voorzitter

Willy Verboom

Vice voorzitter

Marleen Dros

Lid

Miranda Hennes

Lid

Jean Marie Schuyren

Lid

Servé de Vries

Lid

Mariëlle Daamen

Lid

Jos Frencken

Lid

Djula Kantic

Lid

Paula Kersten

Lid

Cecile von Wauw

Lid

Rob Pasmans

Lid

Ondersteuning
Rina Timmermans

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 dit noodzakelijk om het
contact met de achterban te houden. Het contactpersonenoverleg is vier keer per jaar.
In het verslagjaar is veel tijd en aandacht uitgegaan naar de evaluatie van het
zorgconcept, de daarop volgende herijking en het daaruit voortvloeiende Strategisch
Kader.
De volgende adviesaanvragen zijn na bespreking, al dan niet met een aanpassing,
uiteindelijk voorzien van een positief advies.
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Jaarurensystematiek

Strategisch kader

Gedragsregels

Handleiding ziekteverzuim

Huis van waarden en normen

Beleid cliënten met bijzonder gedrag

Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer en
vergoeding dienstreizen

Jaardocument 2009

WTV regeling

Inrichting nieuwe functie Planner

Plaatsingsproces

Jaarprogramma en begroting 2011

Sociaal plan

HR regelingen

Instemming veranderingsproces management,
leidinggevenden en zorgplanbegeleiders

Voorstel onderzoek herhuisvesting kantoor
Maastricht

Instemming tijdelijke regeling JUS

Nieuwe kostendragerstructuur

Tabel: onderwerpen met positief advies cq. instemming OR
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4. Beleid, inspanningen 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
Na een uitgebreide evaluatie door het managementteam met medewerkers, cliënten,
hun ouders/vertegenwoordigers zijn begin 2010 een zestal herijkingsprincipes
vastgesteld met betrekking tot het toekomstig beleid. Deze principes zijn: goede zorg,
nabijheid, maatwerk, integrale leiding, coregulatie en meedoen met de buitenwereld. Met
uitzondering van het uitgangspunt van goede zorg betreffen het principes die een
wijziging inhouden ten opzichte van het tot dusver gevoerde beleid. Op basis van deze
nieuwe principes zijn opdrachtgroepen aan de slag gegaan met de hen toebedeelde
opdrachten. Het resultaat van de opdrachtgroepen is input geweest voor het opstellen
van het nieuw Strategisch Kader. Het Strategisch Kader is een kader voor de komende
jaren. Echter gezien de ontwikkelingen die voortdurend plaatsvinden heeft dit kader ook
een dynamisch karakter en zal dus periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld
worden.
Missie
We zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking. We willen hen zo goed
mogelijk helpen om het beste uit hun leven te halen. We sluiten daartoe aan bij hun
mogelijkheden en vragen.
We doen dit met warmte, wederkerigheid en deskundigheid. We zijn als mens en
professional oprecht in hen geïnteresseerd. We zijn specialisten op ons vakgebied en
willen onze expertise steeds verder tot ontwikkeling brengen. Dit betekent dat wij samen
met onze cliënten, ouders/vertegenwoordigers en vrijwilligers de zorg vormgeven. Dit
vindt plaats in een vloeiende afstemming met collega’s.
We hebben van oudsher onze wortels in Parkstad en Heuvelland. In deze regio’s zijn wij
aanspreekbaar op de voortrekkersrol.
Kortom, wij zijn dé VG-zorgaanbieder in Zuid-Limburg die de cliënt en zijn zorgvraag
centraal stelt en middels een breed pakket aan zorgproducten en expertise,
doelgroepgerichte zorg levert midden in de samenleving.
Motto
“Je thuis voelen waar ze je begrijpen”
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Visie
Wij leveren een betekenisvolle bijdrage aan de levensloop van de cliënt die wij zien als
medemens met mogelijkheden en beperkingen. Iedere cliënt en zijn zorgvraag is uniek,
maar we brengen cliënten met vergelijkbare mogelijkheden en vragen bij elkaar. Hierbij
vinden wij warmte, wederkerigheid, deskundigheid, ontmoeting en luisteren met gevoel
sleutelbegrippen binnen onze zorgverlening . Wij doen dit samen met cliënten en
ouders/vertegenwoordigers. Wij willen met onze inbreng inspireren en een meerwaarde
zijn voor onze cliënten bereiken.
Onze medewerkers hebben passie voor hun vak en zijn de basis voor onze
professionele zorgverlening. Daarom investeren wij in hen. Vanuit leidinggevenden en
medewerkers wordt gewerkt volgens het principe van coregulatie; het is onze overtuiging
dat wij het meest bereiken wanneer iedereen serieus genomen wordt en het beste van
zichzelf kan geven. Coregulatie betekent dat de leidinggevende bij het nemen van
besluiten er op gericht is om zoveel als mogelijk inbreng te krijgen in gesprek met elkaar.
Dit leidt tot het delen van opvattingen over problemen en over oplossingsrichtingen.
Vervolgens neemt de leidinggevende een besluit. Leidinggevenden bieden ook
medewerkers zoveel mogelijk de kans om op deze wijze hun werk te verrichten.
Naast een juiste fit en een grote toegevoegde waarde van onze medewerkers, zorgen
wij tevens voor een krachtige inzet van onze vrijwilligers. We zien het als onze speciale
opdracht om enerzijds een robuuste organisatie te creëren die financieel op orde is, die
voldoet aan wet- en regelgeving en de risico’s goed managet. Maar zeer zeker ook een
organisatie is die goede zorg levert waar cliënten, ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers,
medewerkers en de samenleving tevreden (over) zijn. Het is onze uitdaging om hierin
een evenwicht te vinden; enerzijds wensen van de cliënt en anderzijds de professionele
verantwoordelijkheid waar we als zorgaanbieder voor staan.

4.1.1. Beleidsuitgangspunten
De beleidsuitgangspunten van Radar zijn de herijkingsprincipes:
o Maatwerk
o Zorgexpertise als onze kracht
o Nabijheid
o Coregulatie
o Integraal leiderschap
o Meedoen in de buitenwereld

4.2. Algemeen beleid verslagjaar
4.2.1. Strategisch Kader
Het jaar 2010 stond in het teken van het ontwikkelen en realiseren van het nieuw
meerjaren Strategisch Kader; “Je thuis voelen waar ze je begrijpen”. In dit Strategisch
Kader heeft Radar voor de komende jaren drie speerpunten bepaald:
1. goede zorg
2. ondernemerschap
3. meer met minder
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Prestatie-indicatoren
Om onze missie en visie waar te maken is het op de eerste plaats nodig, dat Radar
robuust voldoet aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn om de continuïteit en
betrouwbaarheid van de organisatie te borgen.
Hiervoor worden een 3-tal prestatie-indicatoren gehanteerd.
o de mate waarin we voldoen aan wet- en regelgeving in het kader van de zorg die
we leveren;
o de mate waarin we door onze financiële positie de continuïteit van onze
organisatie borgen;
o de mate waarin we risico's die zich bij het werk wat we verrichten afdoende
managen.
Deze indicatoren zijn een aanduiding voor de mate waarin Radar kracht ontwikkeld heeft
c.q. ontwikkelt om als organisatie voort te bestaan.
Dat voortbestaan is echter op zijn beurt weer een middel. Een middel om als organisatie
uitstekende zorg te verlenen.
Hiervoor worden een 5-tal prestatie-indicatoren gehanteerd:
o de mate van tevredenheid van onze cliënten;
o de mate van tevredenheid van onze ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers;
o de mate van tevredenheid van onze medewerkers;
o de mate van tevredenheid van onze partners;
o de mate van tevredenheid van de samenleving, waarin we ons werk verrichten.
4.2.2. Monitor- en upstreammanagement
In 2010 heeft Radar zich gefocust op een aantal cruciale onderwerpen. Daarbij is een
onderscheid gemaakt tussen monitor- en upstream onderwerpen. Monitoronderwerpen
zijn onderwerpen, waar het verschil in denken al gemaakt is, maar waar borging
noodzakelijk is. Upstream onderwerpen zijn onderwerpen, waarin we verschil willen
maken (resultaatsturing door buiten bestaande denkkader te denken en te handelen).
Monitor onderwerpen

Upstream onderwerpen

Dynamische personeelsinzet boventalligen

Ziekteverzuim

Bedrijfsvoering ambulante zorg

Roostering

Afbouw inkoop zorg derden

Doelgroep gedragsmoeilijke cliënten

0-3 jarige indicatie-inperking Kinder Dag Centra

Bedrijfsvoering verlieslijdende onderdelen

Functie behandeling Kind-, Jeugd en Gezin

Communicatie verwanten

Optimaliseren regioruimte activiteiten centra

Waardecreatie eigendommen

Liquiditeit

Vrijwilligersbeleid

Implementatie ADC-besparingen
Formatiebeheer
Bedrijfsvoering activiteitencentrum Belfort
Tabel: monitor- en upstream 2010
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4.2.3. Samenvatting resultaten 2010
Terugkijkend op 2010 is de constatering dat er veel gebeurd is in 2010 en dat Radar
veel zaken in gang heeft gezet maar ook veel resultaten heeft behaald. Zo kunnen
genoemd worden:
o Implementatie nieuwe organisatiestructuur
o Scholing leidinggevenden
o Daling ziekteverzuim
o Samenwerkingsovereenkomst met ketenpartners inzake begeleiding aan de
doelgroep (J)LVG
o Samenwerking met ketenpartners en Provincie inzake begeleiding doelgroep
Ouder(s) met een verstandelijke beperking en kind(eren)
o Implementatie digitale roostersystematiek
o Ontwikkeling beleidsplan gedragsmoeilijke cliënten
o Herstelplannen verlieslijdende onderdelen van de organisatie
o Implementatie functie behandeling binnen Kinder Dagcentra
o Deels vervanging (verouderde) huisvesting
o Verlenging HKZ certificaat
o Behalen keurmerk “Blik op werk” inzake arbeidsintegratie

4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid
Radar borgt haar (kwaliteits)beleid in een kwaliteitsmanagementssyteem dat voorzien is
van het HKZ-certificaat. Jaarlijks wordt het systeem getoetst door middel van een HKZaudit. Radar beschikt sinds 2007 over het HKZ-certificaat. Aangezien het HKZ-certificaat
3 jaar geldig is, heeft Radar in 2010 een hercertificatie-audit laten uitvoeren. De
resultaten van de audit waren positief en het certificaat is opnieuw toegekend.
In 2010 is een verdere impuls gegeven aan de werking van het
kwaliteitsmanagementsysteem middels meer nabijheid en integrale verantwoordelijkheid
van de hoofden. Ieder hoofd is in de nieuwe structuur integraal verantwoordelijk voor de
kwaliteit van zorg van zijn eenheid.

4.4. Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten
4.4.1. Kwaliteit van zorg
Aan de zorg en ondersteuning die Radar biedt, liggen de acht levensgebieden van
Shalock ten grondslag. Deze levensgebieden zijn tevens de basis van het
kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Daarnaast biedt Radar, indien van toepassing, ook
ontwikkelingsgerichte ondersteuning en, indien nodig, specialistische ondersteuning.
Basiszorg
Lichamelijk welbevinden
Emotioneel welbevinden
Materieel welbevinden
Deelname aan de samenleving
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Aanvullende basiszorg
Persoonlijke relaties
Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbeschikking
Uitoefenen van rechten en plichten

Ontwikkelingsgerichte ondersteuning
Het gaat daarbij om het ondersteunen van de ontwikkeling van cliënt zodat hij optimaal zijn eigen
mogelijkheden kan benutten. Dit is altijd van tijdelijke aard.

Specialistische ondersteuning
Dit is ondersteuning die antwoord geeft op specifieke vragen van de cliënt. Hierbij gaat het om specifieke
benaderingswijzen voor de cliënt of om vormen van paramedische en/of gedragswetenschappelijke
behandeling of verpleging. Hier heeft een cliënt dan wel een passende indicatie voor nodig.

Omdat de verschillende zorgonderdelen niet los van elkaar kunnen worden gezien,
worden ze opgenomen in één zorgplan per cliënt. Aangezien verschillende
medewerkers op verschillende locaties gebruik maken van hetzelfde zorgplan spreekt
iedereen dezelfde taal, “de Taal van Radar”.
4.4.2. Kwaliteitskader
In het kwaliteitsmanagementsysteem is het landelijk Kwaliteitskader geïntegreerd. In
2009, dat als proefjaar gold, heeft Radar de eerste metingen van de zorginhoudelijke
indicatoren verricht. In 2010 is eveneens een zorginhoudelijke meting uitgevoerd
conform de eisen van het Kwaliteitskader.
Zoals vermeld heeft Radar in 2009 de 1e meting van de zorginhoudelijke indicatoren
verricht conform de eisen van het Kwaliteitskader. De kwaliteitsinformatie over 2009 is
gepubliceerd in het jaarverslag over 2009 via DigiMV. Daarnaast heeft Radar in 2010 de
kwaliteitsinformatie over 2009 geaccordeerd voor publicatie op de website van
KiesBeter. De gegevens worden naar verwachting in 2011 op de site van KiesBeter
geplaatst.
In 2010 is de 2e meting van de zorginhoudelijke indicatoren verricht. De uitkomsten van
deze meting zijn nog niet bekend en derhalve zijn er nog geen verdere acties
geformuleerd.

4.5. 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 2010 zijn de voorbereidingen
getroffen voor één digitaal systeem voor meldingen, incidenten, calamiteiten en klachten
(MICK), waarvan de implementatie is voorzien in 2011.
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4.5.1. Klachtencommissie
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:
o klachten van cliënten of hun (wettelijk) vertegenwoordigers betreffende
gedragingen van medewerkers van Radar;
o klachten van medewerkers betreffende gedragingen van andere medewerkers
van Radar (arbeidsomstandigheden);
o klachten van cliënten of medewerkers betreffende seksueel misbruik en/of
seksuele intimidatie.
In het verslagjaar zijn er 7 nieuwe klachten binnengekomen. De klachtencommissie
heeft 3 klachten behandeld (waarvan 1 klacht afkomstig uit 2009).
Van de binnengekomen klachten zijn 5 klachten ingetrokken.
4.5.2. Klachten in de lijn
Het klachtenbeleid van Radar is erop gericht om de formele klachtenregeling via de
klachtencommissie als laatste middel te gebruiken. Klachten kunnen doorgaans het best
worden opgelost op de plek waar de klacht zich op richt of is ontstaan. In de lijn worden
derhalve ook al veel zaken opgelost. Alle klachten worden geregistreerd en in
behandeling genomen.
4.5.3. Vertrouwenspersoon
Indien cliënten met een persoonlijke kwestie zitten waarover ze willen praten met een
onafhankelijk iemand, kunnen ze terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon. De
interventies die de cliëntenvertrouwenspersoon pleegt, zijn ruwweg in 4 categorieën in te
delen:
o gesprekken met betrekking tot seksueel misbruik cq. intimidatie
o gesprekken met cliënten over verdriet (ruzie, verlies dierbare, problemen)
o gesprekken met betrekking tot veranderingen in voorzieningen
o gesprekken met cliënten en ouders betreffende bejegening
Het merendeel van de gesprekken betreft seksueel misbruik. Hiertoe worden meestal 1
of 2 gesprekken gevoerd en in een enkel geval meerdere gesprekken. Indien een taxatie
gesprek nodig wordt geacht of een diagnostisch interview, gebeurt dit door de
aandachtsfunctionaris seksualiteit.
In gevallen waarbij sprake is van onheuse bejegening of onvrede met de gang van
zaken in een woonvorm, en daaruit voortvloeiende problematiek, vergen meer tijd.
Meestal zijn hierbij meerdere personen of partijen betrokken waarmee gesproken moet
worden.
In 2010 zijn 35 meldingen van seksueel misbruik binnen de commissie besproken.
o In de meeste gevallen betrof het meldingen van (vermoedens van) misbruik van
clienten onderling en was er sprake van slachtoffers en daders;
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o

o
o

o

Opvallend was in 2010 het aantal meldingen vanuit de kinder-en jeugd sector.
De aan de voorziening verbonden gedragkundige is degene die zich aktief in de
casus verdiepte;
In twee gevallen werd melding gedaan van clienten die seksueel overschrijdend
gedrag vertoonden ten aanzien van begeleiding;
In drie gevallen was er sprake van (vermoeden van) misbruik dan wel intimidatie
door taxichauffeurs. In een geval heeft deze zaak gespeeld tot op directieniveau
en is van daaruit overleg gevoerd met het vervoersbedrijf;
Ook waren er dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, meer meldingen van
misbruik van homoseksuele aard. In een voorziening speelden meerdere
meldingen aangaande eenzelfde dader.

Verder zijn er in 2010, buiten de contacten in verband met meldingen van seksueel
misbruik, 145 cliëntcontacten (42 cliënten) geweest. Deze gesprekken hadden
betrekking op individuele client problematiek:
o Met een aantal clienten zijn meerdere gesprekken gevoerd;
o In 15 gevallen is er ook contact geweest met de begeleiding van de clienten;
o In 3 gevallen is na enkele orienterende gesprekken de problematiek
doorverwezen naar de gedragskundige dan wel de geestelijk verzorger.
Vergeleken bij voorgaande jaren waren klachten van cliënten met betrekking tot onvrede
over veranderingen op voorzieningen tot een minimum gereduceerd. Het betrof in 2010
4 klachten.
In 2010 hebben 8 ouders/familieleden contact gezocht met de vertrouwenspersoon en
met de meeste zijn meerdere gesprekken geweest vanwege de complexiteit van de
problematiek. In 5 gevallen is de leidinggevende er aktief bij betrokken geweest en
hebben er gezamenlijke gesprekken plaatsgevonden. In 2 gevallen heeft het geleid tot
een daadwerkelijke overplaatsing, 2 casussen lopen nog en in de overige gevallen is het
tot een bevredigende oplossing gekomen binnen de voorziening.
4.5.4. IGZ
Radar meldt incidenten en calamiteiten aan de inspectie.
Bij een incident cq. calamiteit wordt zo gericht mogelijk actie ondernomen.
Radar heeft een vertrouwenspersoon cliënten en een onderzoekscommissie seksueel
overschrijdend gedrag. Deze organen worden ingeschakeld bij incident cq. calamiteit.
Ook heeft Radar gedragskundigen in dienst met specifieke aandachtsgebieden, opdat
ook van deze deskundigheden heel gericht gebruik kan worden gemaakt.
In sommige gevallen, indien een cliënt de pleger is, wordt een gericht programma
opgesteld ter ondersteuning van die cliënt en in extreme gevallen moet worden
overgegaan tot ontzegging van (toegang tot) dienstverlening van Radar (dit heeft echter
nog niet hoeven plaatsvinden). Met cliënt en/of ouders/verwanten wordt de zaak
besproken en wordt bepaald of verdere stappen, bijv. aangifte bij de politie, ondernomen
moeten worden.
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4.5.5. FOBO
Ten opzichte van 2009 heeft in het verslagjaar een forse stijging van FOBO-meldingen
plaatsgevonden. In 2010 betrof het 1436 meldingen (stijging van 20%).
Jaartal

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal aantal meldingen

331

441

702

1196

1436

Medicatiefouten

93

162

203

498

621

Agressie

122

179

280

493

509

Overig

116

100

219

205

306

Tabel: Fobomeldingen 2010

Elke melder ontvangt een reactie op zijn/haar melding. In sommige gevallen wordt een
advies uitgebracht, onderzoek gestart of een melding bij de Arbeidsinspectie of Inspectie
van Volksgezondheid gedaan.
Om het aantal medicatiefouten te verminderen is Radar overgestapt op het
baxtersysteem. De overstap leidde in eerste instantie tot een forse verhoging van
foutmeldingen, door fouten vanuit de apotheken. Daarna is het aantal meldingen
verminderd. Tevens hebben voorzieningen waar een fors aantal meldingen was een
analyse gemaakt van waar het fout ging, waardoor gericht actie ondernomen kon
worden. Een deel van de foutmeldingen vond zijn oorzaak in verstrekking door nieuwe
medewerkers en leerlingen, hetgeen geleid heeft tot aanscherping van de regels.
Met betrekking tot agressie zijn ook enkele concrete acties uitgevoerd om tot
vermindering te komen. Cliënten met bijzonder gedrag zijn vanuit verschillende
voorzieningen samengevoegd in 1 voorziening; dit heeft geleid tot een daling van het
aantal agressiemeldingen. Daarnaast zijn plannen van aanpak agressie gemaakt door
verschillende voorzieningen, gedragsregels, huis van waarden en normen en protocol
aangifte doen geïmplementeerd.

4.6. Kwaliteit t.a.v. medewerkers
4.6.1. Personeelsbeleid
Binnen Radar is er in 2010 aansluitend op de evaluaties met cliënten, ouders en
medewerkers een herijking geweest waarbij het uitgangspunt met name gericht was om
de nabijheid van hoofden op de voorzieningen te vergroten. Daartoe zijn de 9
zorgeenheden omgezet in 25 resultaat verantwoordelijke zorgeenheden.
Meerdere functies en functionarissen zijn in dit herijkingsproces meegenomen. Dit heeft
geleid tot de nieuwe organisatiestructuur.
Aantal Fte’s en verloop
In 2010 is ook het proces doorlopen om het aantal personeelsleden meer in
overeenstemming te brengen met de opbrengsten uit de geleverde zorg.
Radar heeft veel tijdelijke contracten. Dit zorgt voor veel mutaties in in- en uitsroom van
medewerkers. Hieronder enkele gegevens mbt het verloop.
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2010

2009

Gemiddeld aantal
dienstverbanden

968

1060

Gemiddeld aantal FTE's

708

714

Instroom van aantal
medewerkers

206

314

Instroom van aantal FTE's

85

153

Gemiddelde contractomvang
(peildatum 31-12-2010)

70

70

Uitstroom van aantal
medewerkers

218

368

Uitstroom van aantal FTE's

94

190

Gemiddelde leeftijd van
medewerkers (peildatum 31-122010)

43

41

Tabel: personeelsgegevens 2010 (peildatum 31 december 2010)

Verzuim
Ten aanzien van ziekteverzuim is 2010 een jaar waarin een daling heeft
plaatsgevonden. Over het hele jaar 2010 komt het verzuimpercentage uit op 7,05% uit
(ten opzichte van 8,18% in 2009). Binnen de primaire zorgeenheden is dit percentage
7,95%. Dat is een lichte daling ten opzichte van het jaar 2009.

Gemiddeld verzuim (excl.
zwangerschap)

2010

2009

7,05 %

8,18%

Tabel: ziekteverzuim 2010

Binnen de zorg was het kortdurende verzuim 11,3% van het totale verzuim.
Het midden verzuim (tussen de 8 en 43 dagen) bedroeg 22,8%. Anders gezegd:
medewerkers die minder lang ziek waren dan 43 dagen, zijn goed voor 2,9% van het
ziekteverzuimpercentage (7,95%).
De overige 5,05% wordt veroorzaakt door het langdurige (van 44 dagen tot en met 365
dagen) en extra langdurige verzuim (het tweede jaar).
Bijna 66% van al het verzuim was van langdurige aard.
Vacatures
Alle vacatures in 2010 zijn intern gesteld. Indien de verwachting was dat er intern geen
kandidaten zijn, zijn die vacatures ook gelijktijdig extern geplaatst.
Radar kan nog goed in haar vacatures voorzien er is geen sprake geweest van stagnatie
in de functieinvulling door de beschikbaarheid van geschikte kandidaten.
De verwachting is echter dat dat in de nabije toekomst door demografische
ontwikkelingen wel plaats zou kunnen gaan vinden. In 2011 en verder zal dit vaker op de
agenda komen.
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4.7. Kwaliteit van werk
In 2010 is door Radar met ondersteuning van de Universiteit Maastricht onderzoek
gedaan naar de beleving van medewerkers tijdens de reorganisatieveranderingen. Een
deel van het onderzoek heeft zich gericht op de ontwikkeling van authentiek leiderschap
bij leidingegevenden. Opmerkelijk is dat leidinggevenden zichzelf niet authentieker
vonden functioneren dan de periode voor het ontwikkeltraject, terwijl medewerkers wel
een significante positieve ontwikkeling waarnamen. Tevens hebben medewerkers
verbeterpunten aangegeven op het gebied van communicatie, beter luisteren naar de
werkvloer en meer betrokkenheid.
Ook zijn evaluaties gehouden waarbij medewerkers gevraagd werd hun mening te
geven over tal van zaken met betrekking tot het zorgconcept en vormgeving van de
organisatie en organisatievorm.
In de vormgeving zijn die ideeën die nauw aansloten bij het begrip nabijheid
meegenomen in de voorstellen en vervolgens ook dienovereenkomstig in de
organisatie(-structuur) verwerkt.

4.8. 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.
Radar investeert in het realiseren van vormen van dagbesteding, voor haar cliënten, met
een maatschappelijke karakter, bijvoorbeeld winkel, kunstatelier, eetcafé en werkplekken
binnen het bedrijfsleven. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage om het voor
cliënten mogelijk te maken deel te nemen aan activiteiten binnen de samenleving.

4.9. Financieel beleid
Algemeen
Er wordt naar gestreefd om per 1-1-2013 op een percentage van 15% uit te komen in de
verhouding tussen de reserve aanvaardbare kosten (RAK) en de omzet. Per 31-12-2009
bedraagt deze ratio 9,2%. Door een positief resultaat in 2010 ad € 1.491.828 neemt
deze ratio toe met 2,3% naar 11,5%. Dit betekent dat Radar financieel op koers ligt om
haar doelstelling van 15% te behalen medio 2013. Daartoe is de begroting 2011 naar
analogie van de begroting 2010 opgesteld met een positief resultaat van € 1 miljoen. In
de eerste maanden 2011 ontwikkelt het resultaat zich conform begroting.
Verloop 2010
Het resultaat heeft zich gedurende 2010 ontwikkeld volgens het patroon van de
begroting met de kanttekening dat deze in het eerste kwartaal wat achterbleef op de
begroting en richting eind van jaar boven het begroot resultaat van € 1 miljoen uitkomt.
Het resultaat verloop 2010 heeft zich op het eerste gezicht stabiel ontwikkeld echter
kende veel onzekerheden in de verantwoording van de opbrengsten. Zo is in een zeer
laat stadium pas duidelijkheid gekomen over de zgn. kapitaalopbrengsten (maart 2011).
Verder is er lang onduidelijkheid geweest over het al dan niet beschikbaar zijn van zgn.
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“regioruimte” bij het zorgkantoor. Van deze ruimte is Radar in 2010 afhankelijk geweest
voor financiering van een gedeelte van haar productie.
Dit heeft er o.a. toe geleid dat rapportages met diverse scenario’s rekening moesten
houden, wat de transparantie en interne sturing niet bevordert. Ondanks de vele
onzekerheden hebben we met een goed resultaat van € 1.491.828 kunnen afsluiten.
Resultaat analyse op hoofdlijnen
Het positieve resultaat is o.a. het gevolg van een betere interne sturing op personele
kosten en AWBZ opbrengsten. De sturing op personele kosten lijkt vanuit het resultaat
makkelijk gerealiseerd te zijn, maar doet zich voelen in alle organisatieonderdelen.
Hoofden zijn samen met HRM periodiek in gesprek om de formatie goed te kunnen
volgen en hierin keuzes te maken. Dit vergt flexibiliteit van medewerkers en van de
organisatie en betekent een trendbreuk met het verleden (cultuuromslag).
De sturing op de AWBZ opbrengsten heeft plaatsgevonden door periodiek kritisch te
kijken naar bezetting van groepen dagbesteding, woonvormen en naar de productie
(productiviteit) van ambulante diensten. Door de strakkere sturing is de bezetting
optimaler geweest t.o.v. 2009.
Daarnaast is er een positief resultaat behaald op de kapitaalscomponent (huur,
afschrijving en rente). Dit wordt veroorzaakt door een relatief gunstige samenstelling van
de huisvestingsportefeuille t.o.v. de financiering die hier tegenover staat.
Financiële positie
Voor het tweede opvolgende jaar wordt de financiële positie verder verstevigd en
worden liquiditeits- en solvabiliteitsratio in positieve zin beïnvloed.
De ratio’s zien er als volgt uit:
2010

2009

Liquiditeitsratio

0,36

0,26

Solvabiliteitsratio

26%

20%

De liquiditeitsratio dient idealiter hoger te zijn dan 1. Echter de liquiditeitsratio wordt in
negatieve zin beïnvloed door de keuze van Radar om investeringen voor een bedrag
van € 7.350.000 kortlopend te financieren en kwalificeren daarmee als kortlopende
schuld. Indien Radar de keuze had gemaakt om deze investeringen langlopend te
financieren dan zouden de liquiditeitsratio’s respectievelijk 1,07 en 0,62 bedragen.
De solvabiliteitsratio dient tussen de 25% en 40% te bedragen afhankelijk van het
risicoprofiel van de organisatie en de branche. Radar bevindt zich dicht bij de
onderbandbreedte in 2010. Gezien de toename van de risico’s en onzekerheden dient
dit verder verhoogd te worden naar de toekomst toe door positieve resultaten te
behalen.
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. Daarnaast is recentelijk het lange
termijn huisvestingsplan vastgesteld waarin beleidsmatig gekozen worden om gehuurd
vastgoed te prefereren boven vastgoed in eigendom. Dit betekent dat financiering van
nieuw aan te kopen of te ontwikkelen vastgoed vooralsnog niet aan de orde zal zijn en
er dus geen directe financieringsbehoefte bestaat vanuit dit beleid.
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Enige uitzondering hierop vormt de herontwikkeling van het project ’t Anker in
Valkenburg dat Radar reeds in eigendom heeft. Hierbij gaat het om een
financieringsbehoefte van ongeveer € 2,9 miljoen voor de komende twee jaar. Radar
beschikt over voldoende financiële ruimte om dit te kunnen (voor)financieren.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kent per 31-12-2010 een percentage van 11,5%. 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 wensen te bereiken in 2013. Gezien de toenemende risico’s en
onzekerheden is dit van groot belang.
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JAARREKENING 2010
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5. Jaarrekening
5.1. Balans per 31 december 2010
(na resultaatsbestemming)
Ref.

31-dec-10
€

31-dec-09
€

1

18.890.688
18.890.688

19.980.410
19.980.410

2
3
4
5

1
999.153
2.789.279
139.893
3.928.326

1
907.320
2.155.216
174.843
3.237.380

22.819.014

23.217.790

31-dec-10
€

31-dec-09
€

51.374
5.802.352
5.853.726

51.374
4.500.533
4.551.907

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

1.734.483

1.626.774

Langlopende schulden

8

4.221.857

4.490.967

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

9

11.008.947

12.548.142

22.819.014

23.217.790

Totaal passiva
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5.2. Resultatenrekening over 2010
Ref.

2010
€

2009
€

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

10

47.749.609

46.466.843

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

11

1.522.708

1.266.021

Subsidies

12

335.109

401.137

Overige bedrijfsopbrengsten

13

1.324.018

1.224.070

50.931.444

49.358.071

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

32.291.255

31.888.333

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

1.840.062

1.906.108

Overige bedrijfskosten

16

14.981.226

14.458.274

Som der bedrijfslasten

49.112.544

48.252.715

BEDRIJFSRESULTAAT

1.818.900

1.105.356

-327.072

-352.770

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

1.491.828

752.586

RESULTAAT BOEKJAAR

1.491.828

752.586

2010
€

2009
€

1.000.000
-67.797
559.725

869.520
-41.940
-74.994
-

1.491.928

752.586

Financiële baten en lasten

17

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Bestemmingsreserve Zorg op Maat
Bestemmingsreserve zorginnovatie
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5.3. Kasstroomoverzicht
Ref.
€

2010
€

2009
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

1.818.900

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie herwaarderingsreserve
- mutaties voorzieningen

1.840.062
-190.009
107.709

1.105.356

1.906.108
-184.798
50.409
1.757.762

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

-91.833

-148.168

-634.063

-831.178

887.368

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

1.771.719

-266.220
161.472

-1.245.566

3.738.134

1.631.509

-327.072

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-352.770
-327.072

-352.770

3.411.062

1.278.739

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-1.348.882
598.542

-1.489.714
592.071
-750.340

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-897.643

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-269.111

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-269.111
-269.111

-269.111

2.391.611

111.985

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De (mutatie) geldmiddelen bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen die onder de
vlottende passiva worden gerubriceerd.
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5.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5.4.1. Algemeen
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de 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:
Consolidatie
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving W TZi zijn de volgende stichtingen buiten de
consolidatie gebleven:
• Stichting Vrienden van Radar te Maastricht
• Stichting Steunfonds Radar te Maastricht
Stelselwijzigingen
Stichting Radar heeft gekozen voor de door de Raad voor de Jaarverslaggeving in RJ 271 toegestane optie om
pensioenverplichtingen met ingang van 2010 te waarderen volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering' zoals nader uiteengezet onder de grondslagen voor de waardering van de voorzieningen.
Deze stelselwijziging heeft geen effect op vermogen en resultaat.
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5.4.2. 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.
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 vaste activa en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
gebruikersduur van het vast actief.
Waardering vastgoedportefeuille (materiële vaste activa en afschrijvingen) en
impact invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC)
Bij de waardering van ons vastgoed is uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding
voor de werkelijke afschrijvingskosten en de rentelasten van de nacalculeerbare activa en de normvergoeding van de kleinschalige woonplaatsen.
Gelet op de komende veranderingen is in de nota "Huisvestingsbeleid" een berekening gemaakt van de te
verwachten vergoedingen op basis van de met ingang van 1 januari 2012 in te voeren normatieve
huisvestingscomponent. Uit deze berekeningen, waarbij de kapitaallasten van de kinderdagverblijven en
het logeerhuis buiten beschouwing gebleven zijn, blijkt dat Radar naar verwachting een hogere normvergoeding zal gaan ontvangen. Het risico op toekomstig impairment lijkt voorlopig beperkt te zijn.
Als grootste risico wordt eventuele leegstand ingeschat omdat de NHC-vergoeding immers gebaseerd
is op de productieomvang.
Wat betreft de toekomst is het van belang dat Radar doende is om een aantal panden, zowel huur als
eigendom, die niet meer aan het zorgconcept voldoen, te vervangen door nieuwe huurpanden. Door
samenwerking te zoeken met woningcoörperaties en huurafspraken te maken binnen de huidige NHC
is de verwachting Radar een gezonde huisvestingsportefeuille kan opbouwen binnen de toekomstige
vergoedingsystematiek.
Ten aanzien van de boekwaarde van de huidige eigendomspanden geldt dat het oudere panden zijn,
veelal gelegen in woonwijken. De (rest)boekwaarde van deze panden is ruim lager dan de woz-waarde
2010, waardoor het risico van extra afschrijvingen als zeer beperkt, wordt ingeschat.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd op € 1,- vanwege de geringe omvang van de voorraden en de beperkte invloed van
de voorraadmutaties op het resultaat.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de 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 inbaarheid van de vorderingen.
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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.
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.
Voorzieningen Pensioenverplichting
De pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten, het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de
'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast
de betalingen van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum
bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de
pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de Stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze
per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de
verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen
komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de Stichting beschikkingsmacht
heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de Stichting, en wanneer de
pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo 2010 (en 2009) waren er voor de Stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd voor de verwachte jubileumuitkeringen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van het salaris ten tijde van uitkering, alsmede blijf- en
sterftekansen. 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.
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Voorziening (overgangsrecht) PLB
De voorziening PLB bestaat uit het overgangsrecht PLB en de gespaarde PLB uren per 31-12-2010.
De voorziening overgangsrecht PLB 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 PLB 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 sterftekansen. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde, waarbij verdiscontering en indexering tegen geldende normen hebben plaatsgevonden.
De voorziening voor gespaarde uren PLB per 31-12-2010 is opgenomen tegen het bruto uurloon zoals
dat van toepassing is voor een individuele medewerker per 31-12-2010 vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.
Er is geen voorziening opgenomen voor het overgangsrecht van 50-plussers.
Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

5.4.3. Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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5.5. Toelichting op de balans
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-10
€

31-dec-09
€

Grond
Terreinvoorziening
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Onderhanden projecten
Trekkingsrechten
Instandhouding
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering

1.279.927
56.369
6.669.013
5.722.895
789.046
1.631.263
1.612.916
2.261
1.126.998

1.380.830
56.703
7.403.517
6.084.258
793.737
1.666.147
1.640.726
9.522
944.970

18.890.688

19.980.410

31-dec-10
€

31-dec-09
€

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

19.980.410
1.348.882
1.840.062
598.542

20.838.141
1.489.714
150.734
1.906.108
592.071

Boekwaarde per 31 december

18.890.688

19.980.410

Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen

33.040.897
216.374
14.366.583

33.116.486
406.383
13.542.459

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.6.
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ACTIVA
2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-10
€

31-dec-09
€

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 symbolische bedrag van € 1,-.

3. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-10
€

31-dec-09
€

Vorderingen op debiteuren

471.944

644.310

Overige vorderingen:
Waarborgsommen

11.006

8.630

Vooruitbetaalde bedragen:
Voorschotten personeel

26.000

28.474

Nog te ontvangen bedragen:
Overlopende activa inzake overname stichting Paraplu
Overlopende activa inzake verkoop pand Meezenbroek
Overige overlopende activa
Te vorderen netto salarissen
Te vorderen subsidies gemeente

374.743
60.164
55.296
-

55.664
51.740
48.502
70.000

Totaal vorderingen en overlopende activa

999.153

907.320

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt €47.454 (2009: € 79.134).
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

t/m 2007
€

2008
€

2009
€

2010
€

26.436

-209.738

2.338.518

4.380
-30.816
-26.436

50.656
159.082
209.738

257.295
-2.595.813
-2.338.518

2.789.279

2.789.279
312.331
-2.467.547
634.063

0

0

0

2.789.279

2.789.279

c

c

c

a

2.155.216
2.789.279

Saldo per 31 december

totaal
€

Stadium van vaststelling (per erkenning):

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

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Af: overige correcties voorgaande jaren
Totaal financieringsverschil

2010
€

2009
€

47.749.609
44.647.999
312.331

46.466.843
43.685.079
443.246

2.789.279

2.338.518

Toelichting:
Er is in het boekjaar 2010 een correctie doorgevoerd op het onderdeel kleinschalige woonvormen in het budget voor de jaren
2006, 2007, 2008 en 2009. Dit leidt tot een positief saldo op de post correcties voorgaande jaren.

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten
Totaal liquide middelen
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31-dec-10
€

31-dec-09
€

78.119
64.776
-3.002

122.465
54.978
-2.600

139.893

174.843
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PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-10
€

31-dec-09
€

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen

51.374
5.802.352

51.374
4.500.533

Totaal eigen vermogen

5.853.726

4.551.907

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2010
€

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-2010
€

Kapitaal

Resultaatbestemming
€

51.374

-

-

51.374

51.374

-

-

51.374

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
1-jan-2010
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2010
€

2.866.122

1.000.000

947.047

4.813.169

Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen
Reserves genormeerde huisvestingskosten
Zorg op Maat
Zorginnovatie

947.047
213.184
67.797
-

-67.797
559.625

-947.047
-

213.184
559.625

Herwaarderingsreserve:
Herwaarderingsreserve Radar

406.383

-190.009

216.374

-190.009

5.802.352

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

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

4.500.533

1.491.828

Toelichting:
Met ingang van 1-1-2010 is het niet meer verplicht om de bestemmingsreserve Egalisatie afschrijvingen aan te houden en mag
toegevoegd worden aan de reserve aanvaardbare kosten. De bestemmingsreserve Egalisatie afschrijvingen ad € 947.047
is per 1-1-2010 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 € 39.275 als gevolg van herwaardering van de panden die reeds in verkoop staan en een afname van
€ 150.734 die betrekking heeft op verkoop van panden in 2010. De realisatie hiervan is opgenomen in de resultatenrekening in onderdeel 12. Overige bedrijfsopbrengsten.
Vanuit de resultaatbestemming wordt een bedrag van € 561.956 gereserveerd voor zorginnovatie. De specifieke
oormerking van deze gelden is aangebracht, om zo het overschot op de begroting van 2010 een duidelijke bestemming te
geven en daarmee te benadrukken dat deze reserve specifiek bestemd is voor innovatie in onze zorgverlening.
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PASSIVA
7. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening

reorganisatie
uitgestelde beloningen
groot onderhoud
(langdurig) ziekte en arb. ongeschiktheid
(overgangsrecht) PLB

Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2010
€

Dotatie

Onttrekking

€

€

Saldo per
31-dec-2010
€

222.120
887.171
415.406
102.077

59.383
35.311
317.859
311.574
166.608

35.360
375.597
367.384
4.685

59.383
222.071
829.433
359.596
264.000

1.626.774

890.735

783.026

1.734.483

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2010
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

325.613
1.408.870
666.902

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 uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd voor de verwachte jubileumuitkeringen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de omvang van het salaris ten tijde van uitkering, alsmede blijf- en sterftekansen. 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) PLB
De voorziening PLB bestaat uit het overgangsrecht PLB en de gespaarde PLB uren per 31-12-2010.
De voorziening overgangsrecht PLB 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 PLB 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 sterftekansen. De voorziening
is opgenomen tegen contante waarde, waarbij verdiscontering en indexering tegen geldende normen hebben plaatsgevonden.
De voorziening voor gespaarde uren PLB per 31-12-2010 is opgenomen tegen het bruto uurloon zoals dat van toepassing
is voor een individuele medewerker per 31-12-2010 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 € 3.515.000 ultimo 2010.
De voorziening overgangsrecht PLB bedraagt per 31-12-2010 ad € 194.000 en de voorziening voor de gespaarde uren
PLB per 31-12-2010 bedraagt € 70.000.
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8. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-10
€

31-dec-09
€

Schulden aan kredietinstellingen

4.221.856

4.490.967

Totaal langlopende schulden

4.221.856

4.490.967

2010
€

2009
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

4.760.078
269.111

5.029.190
269.111

Stand per 31 december

4.490.967

4.760.079

269.111

269.112

4.221.856

4.490.967

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
4.221.856
3.145.411

269.112
4.490.967
3.414.523

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar onderdeel 5.7 overzicht langlopende schulden
ultimo 2010. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

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

31-dec-10
€

31-dec-09
€

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

4.545.100
1.657.061
269.112
1.135.756
292.869
956.477
1.196.618
621.384

6.971.662
1.428.374
269.112
1.281.102
305.296
234.645
1.116.218
729.872

334.569

211.861

11.008.947

12.548.142

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven:

2010
€

2009
€

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

887.906
11.524
243.599
473.756

1.084.288
16.246
239.533
452.161

Beschikbare investeringsruimte 31 december

669.273

887.906

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
AAC Bemelergrubbe
AAC Doe Gewoon
WV Hexstraat
AAC Scharwyerveld
WV Heerlenseweg
WV Hexstraat
AAC Ambark
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
AAC Aksion
WV 't Anker
WV Uiverstraat
WV Terwinselen
Kantoor Heerlen
Totaal

Adres
Aambosveld
Ambyerstraat Noord 5
Bemelergrubbe 4
Boschstraat 98a
Past. Nic. Creftenstr. 19
Daaldersruwe 93A03
Heerlenseweg 17
Past.Dom. Hexstraat14
Hovenstraat 137
Kasteelstraat 57-69
Limburgiaparc 55-61
Ons Limburgstraat 66
Maasboulevard 1
Marchierstraat 21
Pastorijstraat 4-4J
De Ping 36
Piusstraat 10
Sint Rochusstraat 7
Schoolstraat 22
Severenstraat 146
Sportstraat 8
Tolhuisstraat
Uiverstraat 8A/B/C
Vloedgraafstr. 16-16N
W illemstraat 119

looptijd
1-11-2015
30-11-2015
1-1-2014
28-2-2016
1-1-2013
30-11-2016
1-11-2016
1-8-2012
30-9-2015
1-10-2014
28-2-2012
1-5-2013
31-8-2012
30-9-2018
31-3-2016
31-3-2013
1-5-2013
27-6-2013
31-1-2016
1-2-2013
31-5-2012
31-8-2012
4-1-2019
30-11-2012
30-9-2015

lasten 2011
98.940
13.320
18.108
29.220
68.292
24.228
93.012
13.644
21.876
31.452
54.060
127.032
399.036
92.844
55.404
42.756
62.016
109.968
17.760
31.260
66.216
75.108
76.344
64.896
48.180
1.734.972

mnd tot afloop lasten >1< 5 jaar
58
379.767
59
52.185
36
36.315
62
116.880
24
68.666
71
96.912
70
372.048
19
7.999
57
82.050
45
86.601
14
8.738
28
169.492
20
266.753
93
371.376
63
221.616
27
53.416
28
82.745
30
163.898
61
71.040
25
34.086
17
27.575
20
50.209
96
305.376
23
59.562
57
180.708
3.366.013

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 31-12-2010 bedraagt de equity ratio 11,5%
Hiermee voldoet Stichting Radar aan de normen die de kredietverstrekker heeft gesteld.
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5.6. Mutatieoverzicht materiële vaste activa op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
5.6.1. WTZi vergunningsplichtige vaste activa
NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

€

€

Semi perm.
gebouwen
€

Verbouwingen
€

Installaties Onderhanden
Projecten
€
€

Subtotaal
vergunning
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

-

1.358.141
-

51.191
36.048

8.992.720
4.541.715

-

7.310.140
3.203.048

1.173.448
876.166

-

18.885.640
8.656.977

33.116.486
406.383
13.542.459

Boekwaarde per 1 januari 2010

-

1.358.141

15.143

4.451.005

-

4.107.092

297.282

-

10.228.663

19.980.410

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

-

-

2.705
2.860
-

184.866
-

-

86.489
346.001
-

88.519
63.165
-

-

177.713
596.892
-

1.348.882
1.840.062
-

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

-

-

-

15.835
15.835

3.717
3.717

-

19.552
19.552

728.861
728.861

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

100.903
100.903

-

526.886
221.047
305.839

695.610
190.009
287.077
598.542

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

-100.903

Stand per 31 december 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

-

Boekwaarde per 31 december 2010

-

Afschrijvingspercentage

-

-

-

-

425.983
221.047
204.936

-

-155

-389.802

-

-259.512

25.354

-

-725.018

-1.089.722

1.257.238
-

53.896
38.908

8.566.737
4.505.534

-

7.380.794
3.533.214

1.258.250
935.614

-

18.516.915
9.013.270

33.040.897
216.374
14.366.583

1.257.238

14.988

4.061.203

-

3.847.580

322.636

-

9.503.645

18.890.688

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

-

-

-

-
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5.6.2. WTZi meldingsplichtige vaste activa
Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

2.771.236
1.105.089

-

2.771.236
1.105.089

2.771.236
1.105.089

Boekwaarde per 1 januari 2010

-

-

-

1.666.147

-

1.666.147

1.666.147

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

-

-

-

264.450
294.050

-

264.450
294.050

264.450
294.050

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

-

-

-

116.727
116.727

-

116.727
116.727

116.727
116.727

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

-

-

10.300
5.016
5.284

-

10.300
5.016
5.284

10.300
5.016
5.284

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

-

-

-34.884

-

-34.884

-34.884

Stand per 31 december 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

2.908.659
1.277.396

-

2.908.659
1.277.396

2.908.659
1.277.396

Boekwaarde per 31 december 2010

-

-

-

1.631.263

-

1.631.263

1.631.263

Afschrijvingspercentage

-
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-

10,0%

-

Subtotaal

Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€

5.6.3. WMG gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Automatisering
€

Subtotaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.288.143
1.647.417

36.306
26.784

1.569.036
624.066

4.893.485
2.298.267

Boekwaarde per 1 januari 2010

1.640.726

9.522

944.970

2.595.218

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

333.541
359.666

7.261

525.944
346.640

859.485
713.567

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

331.683
331.683

25.000
25.000

210.016
210.016

566.699
566.699

2.724
2.724-

1.839
2.878
-1.039

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

1.839
154
1.685

-

-27.810

-7.261

182.028

146.957

Stand per 31 december 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.288.162
1.675.246

11.306
9.045

1.884.964
757.966

5.184.432
2.442.257

Boekwaarde per 31 december 2010

1.612.916

2.261

1.126.998

2.742.175

10,0%

20,0%

20,0%

Afschrijvingspercentage

5.6.4. Kleinschalige woonvoorzieningen
Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

22.689
-

49.541
7.981

3.400.336
406.383
854.207

-

2.492.509
515.343

601.050
104.595

-

6.566.125
406.383
1.482.126

Boekwaarde per 1 januari 2010

22.689

41.560

2.952.512

-

1.977.166

496.455

-

5.490.382

66.012

-

39.153
135.045

5.750
31.986

-

47.234
235.553

-

23.562
23.562

-

25.883
25.883

123.742
190.009
35.061
278.690

-

20.430
14.471
5.959

12.413
8.604
3.809

-

156.585
190.009
58.136
288.458

-179

-344.702

-

-101.851

-30.045

-

-476.777

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

-

2.331
2.510

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

-

2.321
2.321

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

-

€

Semi perm.
gebouwen
€

-

Verbouwingen
€

Subtotaal
Kleinschalige
Installaties Onderhanden
woonvoorProjecten
zieningen
€
€
€

-

Stand per 31 december 2010
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

22.689
-

49.551
8.170

3.276.594
216.374
885.158

-

2.487.670
612.355

594.387
127.977

-

6.430.891
216.374
1.633.660

Boekwaarde per 31 december 2010

22.689

41.381

2.607.810

-

1.875.315

466.410

-

5.013.605

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

Afschrijvingspercentage

-

-
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5.7. 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
Restschuld
Werke- Restschuld
Aflossing in
lijke- 31 december leningen in
31 december
2010
2009
2010
2010
rente
%

40
40
40
20
40
21
22
30
25
30
30

onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands

Totaal

Toelichting
Er heeft een renteherziening plaatsgevonden, het betreft leningnummer 10.
10. BNG Rentepercentage bedroeg 5,8% en is met ingang van 15-6-2010 gewijzigd in: 4,0%
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6,9%
5,1%
5,6%
3,7%
3,4%
4,3%
4,6%
4,7%
4,3%
4,0%
4,7%

€
323.046
205.563
447.494
563.822
528.371
354.434
192.052
582.652
705.005
283.260
574.380
4.760.078

€
-

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

€
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

Restschuld
over 5 jaar

Resterende
looptijd in
jaren eind
2010

Aflossingswijze

€
215.364
143.895
325.448
428.504
410.957
118.142
76.822
376.408
423.004
202.326
424.542
3.145.411

AflosGestelde zekerheden
sing 2011
€

17
19
21
24
26
8
9
16
14
20
22

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

2010
€

€

46.023.597

42.941.201

1.687.491

793.426

336.499
-73.645
-8.669

399.861
24.615
254.185

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

541.513
72.752
-

424.476
635.378
138.479
15.395

614.265
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen

2009
€

-

789.252
-

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

-68.253
34.248
95.520
96.534

-161.260
10.109
512.244
2.507

158.049
Overige mutaties:
- herallocatie zzp
- inhaal definitieve index extramuraal
- overige

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

-947.435
-186.278
-166.596

363.600
947.435
-58.390
-177.403

-1.300.309

711.642

47.437.278

46.023.597

4.380
50.656
257.295
47.749.609

215.470
227.776
46.466.843

Toelichting:
De positieve correcties voorgaande jaren in het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten vloeien voort uit herziening van
de huisvestingskosten ten aanzien van kleinschalige woonvormen.
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BATEN
11. Toel ichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2010
€

2009
€

Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Overige zorgprestaties
Eigen bijdragen cliënten

1.065.927
132.608
324.173

915.970
136.867
213.184

Totaal

1.522.708

1.266.021

2010
€

2009
€

Subsidie ESF
Subsidie Gemeenten
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

174
77.729
257.206

69.972
71.195
259.970

Totaal

335.109

401.137

2010
€

2009
€

769.900

626.750

245.453
43.498
58.591
150.734
55.842

163.749
44.847
83.231
184.798
120.695

1.324.018

1.224.070

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:

13. Toel ichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening:
Opbrengst dienstverlening

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengst jobscoaches
Opbrengst vrije tijd en vorming
Opbrengsten boekwinst verkoop panden
Opbrengsten uit realisatie herwaardering panden
Opbrengst overig
Totaal
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LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2010
€

2009
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

25.138.521
3.216.083
2.012.940

25.277.797
3.056.606
1.840.516

Andere personeelskosten:
Overig
Subtotaal

1.596.112
31.963.657

1.054.764
31.229.683

327.598

658.650

32.291.255

31.888.333

708

714

2010
€

2009
€

610.939

576.691

Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa

1.229.123

1.329.417

Totaal afschrijvingen

1.840.062

1.906.108

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

15. Afschrijvingen 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 5.4.2.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2010
€
1.840.062
610.939

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
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596.892
14.047
0
0
610.939
33.040.897
14.366.583
n.n.b.
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16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2010
€

2009
€

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

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

1.375.224
1.235.857
2.456.922
789.795
381.312
13.413
659.961
281.224
996.910
3.507.003

Huur en leasing
Incidentele lasten

2.843.672
7.600

2.732.363
28.290

14.981.226

14.458.274

2010
€

2009
€

Rentelasten

-327.072

-352.770

Totaal financiële baten en lasten

-327.072

-352.770

Totaal overige bedrijfskosten

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

- 59 -

JAARDOCUMENT RADAR 2010

18. Bezoldiging 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 best uurders van de zorginstelling over het jaar 2010 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 dat um 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-10
ja
12
onbepaalde tijd
NVZD regeling
100%
119.457
1.463
7.104
12.334
140.357
n.v.t.
n.v.t.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 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
€
10.500
8.750
8.750
8.750
7.875

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

2010
€

2009
€

43.627
16.801
3.570
-

47.010
18.314
2.808
-

63.998

68.132

De honoraria van de accountant over 2010 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
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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 2010 vastgesteld in de vergadering
van 9 mei 2011.
De raad van toezicht van Stichting Radar heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering
van 18 mei 2011.

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 de 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 2010.
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5.10. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders
Bestuurder

1. F.J.M. Wilms MCM

Toezichthouders

2. mr. E.W.M. Meijer
Voorzitter

3. drs. I.M. Fleischeuer
Vice voorzitter

4. drs. H.J.H. Lenoir
Lid

5. drs. P.A.S. Pennings
Lid

6. M.M.J.E. Foppen
Lid
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BIJLAGE

- 64 -

JAARDOCUMENT RADAR 2010

- 66 -

