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Voorwoord

Het verslagjaar 2018 laat een beeld zien dat gedomineerd wordt door met name twee zaken;
arbeidsmarktproblematiek en ziekteverzuim. Langere tijd heeft Syndion te maken gehad met langdurig
openstaande vacatures, vooral op plekken waar complexere vormen van zorg worden geboden. Ook was
het ziekteverzuim hoger dan begroot. Met name in de zomermaanden van 2018 is veel externe inhuur
nodig geweest om kwalitatief verantwoorde zorg te blijven garanderen. Dit alles heeft op jaarbasis een
overschrijding van de formatie opgeleverd van 30 fte, vrijwel volledig verantwoordelijk voor het negatieve
exploitatieresultaat van €1.488.000,-- negatief. Andere oorzaken waren een overschrijding van de
bedrijfsvoeringskosten en het opleidingsbudget, lagere omzet van geleverde zorg en hogere onderhoudsen energiekosten.
Het aantal vacatures is na een intensieve arbeidsmarktcampagne fors gedaald en het ziekteverzuim neemt
af. Ook investeert Syndion in een sterke verbetering van het proces rond het inroosteren van uren in
teams. Daarnaast zijn er bij een aantal locaties die voor een groot deel van de kostenoverschrijding zorgen
extra maatregelen ingezet om deze overschrijding terug te dringen. Voor deze locaties wordt in 2019
tevens een plan van aanpak opgesteld om het tij te keren (paragraaf 4.6).
Het bleek daarnaast nodig om te investeren in verbeteringen rond de interne sturing en verantwoording.
Daartoe zijn inmiddels veel stappen gezet, die medio 2019 worden afgerond en een stelsel opleveren van
tijdige, juiste en volledige informatie om tijdig op te kunnen sturen. Ook de financiële verantwoording is
verbeterd. Daarnaast is in drie rondes een grondig begrotingsproces doorlopen om tot een solide begroting
te komen over 2019. Met de genomen maatregelen moeten we aantonen dat Syndion in 2019 weer
structureel in staat is om de zorg- en dienstverlening te realiseren binnen de kaders van een gezonde
financiële bedrijfsvoering. Naast de genomen beleidsmaatregelen is Syndion op alle ratio’s een financieel
gezonde organisatie.
Als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg en de transities in het sociaal domein die de
voorgaande jaren zijn ingevoerd is het zorglandschap gewijzigd. Syndion heeft in 2018 enorm veel
geïnvesteerd in teams, nieuwe begeleidersfuncties, het ECD (elektronisch cliëntendossier), methodisch en
cyclisch werken en een ingrijpend cultuurtraject ‘Syndion doen we samen’ is in 2018 geborgd.
Al deze investeringen zijn gericht op het verbeteren van het primair proces in de zorg, gericht op
zelforganisatie en kwaliteitsverbetering. Zeggenschap staat hierbij centraal, zowel vanuit het perspectief
van de cliënt en verwant, als vanuit de verantwoordelijke professionals. De komende jaren staan er ons nog
grote uitdagingen te wachten, met name omdat Syndion zorg en begeleiding wil bieden vanuit de visie dat
mensen met een beperking gebaat zijn bij kleinschaligheid en de mogelijkheid hun leven zo gewoon
mogelijk te kunnen leven. Dat is zorginhoudelijk en financieel niet eenvoudig, maar sterk bevorderend voor
de kwaliteit van leven van onze clienten. Het denken vanuit de woon- en werkprofielen en het adresseren
van de portfoliodiscussie (paragraaf 4.6) moeten bijdragen aan het behoud van deze visie.
Dagelijks is merkbaar dat het systeem rond de zorg in Nederland zeer complex is, zowel qua financiering als
qua wet- en regelgeving. Dat geldt voor de langdurige zorg, maar ook voor het sociaal domein. Er is nog
Verslaggeving bij de Jaarrekening 2018

Pagina|3

steeds sprake van een groot aantal schotten en regelingen, die soms in het belang van cliënten doorbroken
zouden moeten worden om hen zo veel mogelijk maatwerk te kunnen bieden, passend bij wat ze nodig
hebben. Het terugdringen van de bureaucratie die hiermee gepaard gaat is een grote maatschappelijke
opgave. Syndion begint in dit kader bij zichzelf en is in 2018 gestart met de opdrachtformulering voor een
onderzoek naar het verminderen van onnodige en zelfopgelegde regelgeving. Dit moet tot meer tijd voor
de cliënt leiden en voor reflectie op het eigen functioneren. Daarmee is er meer ruimte om stil te staan bij
de specifieke wensen en behoeften van cliënten en verwanten en kunnen we de zorg op maat leveren waar
Syndion voor staat.
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Profiel van de organisatie

2.1.

Algemene identificatiegegevens

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

2.2.

Stichting Syndion
Stadhuisplein 4
4205 AX
Gorinchem
0183 – 651 150
41121863
info@syndion.nl
www.syndion.nl

Structuur van het concern

Stichting Syndion is statutair (en feitelijk) gevestigd te Gorinchem, op het adres Stadhuisplein 4 en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41121863.
Omdat Syndion vooral vanuit de vraag van de cliënt werkt, zijn de verwijsmogelijkheden naar onze
dienstverlening heel breed. Waar mogelijk zetten we in op maatwerk. De belangrijkste activiteiten zijn het
bieden van langdurige zorg aan mensen met een beperking. Ook is Syndion actief in het sociaal domein en
op het gebied van jeugd en kinderen.
Het toezicht houdend orgaan betreft de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van 2
directieleden en een eenhoofdige raad van bestuur. Zowel voor de bestuurder als de Raad van toezicht is
een reglement aanwezig. Waarin o.a. taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Deze reglementen
zijn in 2018 vernieuwd. Hier was een speciale commissie voor aangesteld, bestaande uit enkele leden van
de Raad van Toezicht, de bestuurder, de concerncontroller en de bestuurssecretaris. Voor een organogram
verwijzen we graag naar bijlage 1.
Zeggenschap is een van de belangrijkste waarden in ons werk. Syndion heeft 3 soorten cliëntenraden: de
Centrale Cliëntenraad (CCR), locatieraden en themaraden. Themaraden worden ingesteld bij bijvoorbeeld
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de aanstelling van een clustermanager of bij verhuizing van meerdere locaties naar een ander pand.
Cliënten die in 1 van de raden meedoen, krijgen ondersteuning van een coach. Vertegenwoordiging
namens de medewerkers is geregeld via een Ondernemingsraad (OR) die conform de WOR werkt.

2.3.

Kerngegevens

2.3.1.

Kernactiviteiten en nadere typering

De ondersteuning van Syndion richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een:







Verstandelijke beperking;
Lichamelijke beperking;
Meervoudige beperking;
Niet-aangeboren hersenletsel;
Autisme of een aan autisme verwante contactstoornis;
Gedragsproblematiek.

Wetgeving die hierbij aan de orde is; Wlz, WMo, Zvw en Jeugdwet.
2.3.2.

Aantallen cliënten en medewerkers

Aantallen cliënten

Aantallen medewerkers
In dienst peildatum 01-01-2018:
In dienst peildatum 31-12-2018:

2.3.3.

1.159 medewerkers = 669,0 fte
1.195 medewerkers = 671,3 fte

Werkgebied

Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, de Alblasserwaard,-Vijfheerenlanden, het
Rivierengebied en het Land van Heusden en Altena
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2.4.

Samenwerkingsrelaties

Syndion kent een breed palet aan ‘samenwerkingsrelaties’ en samenwerkingspartners, onderaannemers,
patiënten- en cliëntenorganisaties, (gemeentelijke) overheden, toezichthouders en zorgkantoren.
Syndion heeft 20% aandelen in Metropole B.V. Daarnaast lopen er diverse samenwerkingverbanden zoals
met Hermeta (Dagbesteding voor onze cliënten). Vereniging Samen Leven heeft in 2018 een doorstart
gemaakt in de vorm van de stichting Samen voor Syndion. Er is een samenwerkingsverband met stichting
Drechtzorg en met werkgeversvereniging Zuid Holland Zuid Zorg & Welzijn.
Ook werkt Syndion samen met diverse onderaannemers. Denk hierbij aan ’s-Heerenloo (AVG-arts), ASVZ,
Gemiva, Rivas, het Leger des Heils en verschillende zorgboerderijen.

3|

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1.

Normen voor goed bestuur

Syndion hanteert in haar beleid en bedrijfsvoering zoveel mogelijk de uitgangspunten die geformuleerd zijn
in de zorgbrede Governancecode. Als het gaat om goede zorg, waarden en normen, invloed van
belanghebbenden op de stichting, goed bestuur en verantwoord toezicht en het bewaken van ontwikkeling
van toezichthouders en bestuur bevat dit jaarverslag de verantwoording. Daarnaast verschijnt er per 1 juni
2019 een uitgebreid kwaliteitsrapport over het jaar 2018 waar we graag naar verwijzen.
In 2018 zijn we inmiddels een jaar aan het werk met het kwaliteitskader en de zorgbrede governancecode.
Voor een verdere toelichting hoe deze code binnen Syndion wordt ingevuld, verwijzen we graag naar
paragraaf 3.4.

3.2.

Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur en Directie

Naam:
Dhr. H.A.
Vogelaar

Hoofdfunctie:
Bestuurder

Interim:
nee

Mevr.
B.M. Jacobs

Directeur Zorg &
Dienstverlening

nee

Dhr. C.
Verhoeven

Directeur
Bedrijfsvoering &
Services

nee

Sinds:
Nevenfuncties in 2018:
01-sept 2012 Lid partijbestuur PVDA (onbezoldigd)

01-feb 2015

01-jan-2014

01-09-2016
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Bestuurslid Stichting Thuiszorg Hollands
Midden en vanuit die functie Voorzitter AVA
Zorgbrug te Gouda
Lid Raad van Toezicht Kraamzorg de Eilanden
te Hellevoetsluis
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Voor informatie over de bezoldiging van topfunctionarissen in de zin van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector verwijzen wij naar de toelichting in de
jaarrekening.

3.3.

Samenstelling, bezoldiging en werkwijze Raad van Toezicht

Naam:
Dhr. K.C. Tammes

Hoofdfunctie:
Gepensioneerd

Nevenfuncties in 2018:
Voorzitter Raad van Toezicht Syndion
Onafhankelijk Commissaris ARN bv
Voorzitter Fonds Hulpbetoon Lienden
Curator Stichting Weeshuis Buren
Voorzitter Streekmuseum baron van Brakel te
Ommeren

Mevr. M. Visser

Kinderarts Beatrixziekenhuis /
Rivas Zorggroep

Secretaris Raad van Toezicht Syndion
Secretaris en Penningmeester Stichting De
Kangoeroe

Mevr. J.M. SchenkKraaiveld

Jurist

Lid Raad van Toezicht Syndion
Lid OR Willem de Zwijger College Papendrecht
Lid 4-Mei-comité Papendrecht
Lid Oranje-comité Papendrecht

Dhr. R.K. Goedhart

Gepensioneerd

Lid Raad van Toezicht Syndion
Part time belastingadviseur HLB Den Hartog
Accountants & consultants
Bestuurder Royalty Vennootschap
Lid bestuur Stichting Parc Le Duc en Stichting
Société Immobilier Parc Le Duc
Bestuurder Cooperatieve Vereniging
Lid bestuur Probus Zevenbergen

Mevr. J.L. Schoutenvan Meteren

Gepensioneerd

Lid Raad van Toezicht Syndion
Gemeenteraadslid Aalburg

Dhr. J.P. Kranendonk

Onafhankelijk adviseur en
toezichthouder

Verslaggeving bij de Jaarrekening 2018

Lid Raad van Toezicht Syndion

Pagina|7

Naam:

Portefeuilleverdeling in 2018:

Dhr. K.C. Tammes

Geen deelnames ivm voorzitterschap

Mevr. M. Visser
Mevr. J.M. Schenk-Kraaiveld

Commissie Kwaliteit en veiligheid
Commissie Kwaliteit en veiligheid
Remuneratie Commissie
Ad-hoc Commissie Governance
Audit commissie
Ad-hoc Commissie Governance
Commissie Kwaliteit en veiligheid
Adviescommissie Governance
Audit commissie
Remuneratiecommissie
Ad-hoc Commissie Governance

Dhr. R.K. Goedhart
Mevr. J.L. Schouten-van Meteren
Dhr. J.P. Kranendonk

Voor informatie over de bezoldiging van topfunctionarissen in de zin van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector verwijzen we naar de toelichting in de
jaarrekening.

3.4.

Principes Governancecode Zorg 2017

Syndion kan niet gezien worden als een standaard gehandicaptenzorg organisatie. Onze wortels liggen bij
ouderverenigingen. Er is gebouwd aan een semimurale zorgverlener die zoveel mogelijk zorg om de vraag
heen organiseert. Daarom leveren we zulke uiteenlopende vormen van dienstverlening en zorg, in allerlei
verschijningsvormen, verspreid over kleinschalige locaties of bij mensen thuis. Met kleine teams die op
elkaar zijn aangewezen. In alle domeinen van het leven, wat een enorme verantwoordelijkheid inhoudt
voor de kwaliteit van leven van mensen die onze zorg en begeleiding nodig hebben.
In ons werk draait het om dagelijkse zorg voor soms kwetsbare, maar zelfstandige mensen. Die zelf keuzes
maken en zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten. Waar ze daar zelf onvoldoende toe in
staat zijn ligt deze belangrijke rol bij ouders en verwanten.
Ook gaat het in ons werk om de balans. Tussen het hoofd (doen we de goede dingen, handelen we
professioneel) en het hart (zingeving bieden in je werk, met passie en betrokkenheid en ruimte voor je
talent zorg bieden). Het hoofd en het hart zetten de zorg om via onze handen. Aan de ene kant moeten we
bewaken dat we wettelijke taken goed uitvoeren. Aan de andere kant willen we ook ruimte en vertrouwen
bieden. Want vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen zorgvrager en professioneel begeleider.
Dat kan alleen als je zelf zoveel mogelijk eigenaar kunt zijn van je werk. We willen tenslotte zorg die zoveel
mogelijk op de persoon en diens ontwikkeling is gericht. Met personeel dat deskundig is en zich op de
juiste wijze inzet en bereid is om zich periodiek bij te scholen. En zonder te vervallen in een
protocollenfabriek die knelt, willen we natuurlijk wel de kwaliteit en de veiligheid op zo goed mogelijke
manier waarborgen. Dat vraagt periodiek kijken of we daar goed mee bezig zijn.
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3.4.1.

Waarden en normen

Binnen Syndion gelden de kernwaarden “Zeggenschap, verbindend, maatwerk, met lef” Dit betekent:
bewust omgaan met regelruimte, verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen en
betrokken bij de cliënt. Onze ondersteunende diensten zijn helpend bij het klantgericht werken en de
teams in de zorg zo veel mogelijk de teams te ondersteunen en ontzorgen. Openheid, vertrouwen en
transparantie worden binnen Syndion centraal gesteld. Door elkaar aan te spreken als datgene wat we
hebben afgestemd en afgesproken toch niet gaat zoals verwacht (3xA: afstemmen, afspreken en
aanspreken). Dit klinkt makkelijk maar is heel ingewikkeld. Fouten maken doet iedereen, het gaat erom dat
je daarvan leert. Je faalt niet als persoon, maar je leert ervan. De cultuur van de organisatie moet
bewustzijn stimuleren maar ook de veiligheid bieden dat we hier open over spreken. Want de mensen die
zorg en begeleiding krijgen hebben er geen baat bij als we zaken onder de pet houden. In die zin zijn we
nog te voorzichtig om elkaar aan te spreken. Dat hoort echter wel bij professioneel werken en zegt niets
over je inzet als persoon. We vragen veel van onze medewerkers, zeker als gekeken wordt naar het
doorontwikkelen van de eigen rol als begeleider; het eigen maken van de Driehoekskunde, het
functioneren binnen een zelfstandig team, het cyclisch werken met het ECD en het bijhouden van kennis
door scholing en training. Werkdruk is daarom een veel gehoord probleem. Niet voor niks was 2018 voor
de medewerkers het jaar van de ‘gezonde begeleider’. Met de komst van de preventie- en
verzuimmedewerker zijn hier nog gerichter acties op ondernomen. Het vraagt ook om coachend
leiderschap van de clustermanagers. Dit lukt nog lang niet overal. Ook zou het goed zijn als teams bij het
leren en ontwikkelen niet alleen te kijken naar hun onderlinge samenwerking binnen het team. Nog te
weinig kijkt men bij andere teams in de keuken. Wat werkt er bij jullie?
Een bestuurder moet in zijn voorbeeldrol openstaan voor inspraak, voor tegenspraak en kritiek, die gericht
is op de vraag hoe het beter kan. Daarom is openheid en vertrouwen zo belangrijk. Beslist niet vrijblijvend,
want als we bereid zijn om open en eerlijk aan te geven wat er niet goed gaat, dienen we het belang van de
mensen om wie het gaat. En dat is heel spannend. Openhartigheid maakt kwetsbaar. Maar dat is nodig
omdat we een grote verantwoordelijkheid dragen, voor vaak heel kwetsbare mensen, die soms heel
afhankelijk zijn, terwijl hun keuzes en blikveld ons dagelijks moeten bezighouden. Wij willen hen zien en
begrijpen. Hen laten weten dat we hen herkennen en erkennen. Maar de tijden dat we voor iedereen
kunnen zorgen zijn ook voorbij. Het gaat om de dialoog wat er kan en wat er moet. Mensen met een
lichtere zorgvraag hebben andere behoeften dan mensen voor wie we 24 uur per dag, levenslang en
levensbreed zorg garanderen.
Er is voor zowel de cliënten als de medewerkers een vertrouwenspersoon aangesteld.
De cliëntvertrouwenspersoon heeft in totaal 36 vragen en 8 klachten ontvangen van 33 cliënten en 8
vertegenwoordigers. De onderwerpen zijn zeer divers en betroffen: organisatie, regels en financiën,
persoonlijke zaken, bejegening, zorg en begeleiding en verblijf. De medewerkervertrouwenspersoon heeft
73 medewerkers gesproken. Tezamen hebben deze medewerkers 96 verschillende issues gemeld. Deze
meldingen hadden betrekking op de volgende onderwerpen:
 Intimidatie door collega
 Conflict met collega
 Verbaal geweld tussen collega’s
Verslaggeving bij de Jaarrekening 2018
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Grensoverschrijdend ongewenst gedrag
Werkdruk
Intimidatie door leidinggevende
Conflict met leidinggevende
Een niet integere behandeling door leidinggevende
Niet gehoord voelen door leidinggevende
Niet serieus genomen worden door leidinggevende
Conflict betreffende arbeidsgeschiktheid
Conflict met bewoners en of familie
Agressieve bejegening van cliënt/familie naar medewerker
Zorgen over kwaliteit van de zorg
#MeToo

Syndion heeft een eigen klachtenfunctionaris. Hij gaat met de melder van de klacht in gesprek. Als duidelijk
is wat de klacht inhoudt, bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen de partijen. Hij neemt een neutrale en
onafhankelijke positie in. Het doel van de bemiddeling is dat de klacht binnen zes weken is opgelost.
Klachten worden altijd met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.
Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost via de klachtenfunctionaris, dan is er de mogelijk
om ongenoegen voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Syndion. De
klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke en neutrale leden en geeft een oordeel over de klacht aan de
bestuurder van Syndion. De bestuurder dient daarna schriftelijk aan te geven welke maatregelen hij naar
aanleiding van dit oordeel zal nemen. Indien de bestuurder afwijkt van het advies van de
klachtencommissie, dan motiveert hij dit.
Daarnaast is Syndion aangesloten bij de landelijke geschillenregeling voor de gezondheidszorg. Deze
commissie is een vervolgstap als klachten binnen de organisatie geen gehoor krijgen of niet naar
tevredenheid worden opgelost.
Er is een klokkenluiderregeling aanwezig en beschikbaar via ons intranet. Als het gaat om het voorkomen,
signaleren en verhelpen van belangentegenstellingen is er een gedragscode opgesteld. (zie ook 4.4)

3.4.2.

Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden

Syndion waarborgt de invloed van belanghebbenden op meerdere manieren:





Syndion kent een Centrale CliëntenRaad (CCR) die werkt volgens de Wet medezeggenschap
cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz). De CCR is voor de helft samengesteld uit cliënten en voor
de andere helft uit vertegenwoordigers van cliënten.
De Ondernemingsraad van Syndion werkt volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De
Ondernemingsraad volgde ook in 2018 een tweedaagse training en scholing.
In 2016 heeft Syndion ervoor gekozen om de methodiek Driehoekskunde in te zetten om handen
en voeten te geven aan datgene waar we voor staan: een goede samenwerking en dialoog tussen
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3.4.3.

begeleider, ouders en cliënt. Medewerkers worden hierin getraind, sinds 2018 met de daarvoor
speciaal ontwikkelde 1,2,3hoekskit.
Voor de cliënt was 2018 het jaar van ‘Zeggenschap”. In april 2018 is het adviesrapport Besturen in
Partnerschap opgeleverd aan de bestuurder. De adviescommissie, bestaande uit interne en externe
leden, heeft invalshoeken in kaart gebracht rond de vraag hoe Syndion in de toekomst bestuurd
zou kunnen worden. Hoe versterk je zeggenschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid van
stakeholders zoals cliënten en verwanten, de CCR, OR en teams? Daarbij is er een verschil tussen
zeggenschap in de dagelijkse zorg en begeleiding en zeggenschap op strategisch en beleidsmatig
niveau. Zelfstandige teams zijn als een stap in die richting als het gaat om meer invloed van de
professionals. Voor cliënten kan het toevoegen van een ‘ervaringsdeskundig’ lid aan de Raad van
Toezicht een stap zijn.

Invulling naleving Governancecode Zorg 2017

Conform de governance code legt de raad van bestuur periodiek verantwoording af aan de raad van
toezicht, maar ook aan de organisatie en de samenleving. Naast alle standaard agendapunten op de agenda
van de raad van toezicht verschijnt elk kwartaal een uitgebreide kwartaalrapportage, die beschikbaar is
voor interne en externe belanghebbenden.
Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met de bestuurder en de raad van toezicht houdt één maal
per jaar een zelfevaluatie. Tijdens deze zelfevaluatie worden onder meer de rollen en samenwerking
binnen de Raad van Toezicht besproken.

3.4.4.

Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling

Vanuit de maatschappelijk doelstelling formuleert Syndion beleid in een jaarcyclus, namelijk:


Opstellen inhoudelijke kaderbrief (zorg);



Opstellen financiële kaderbrief;



Begroting;



Beleidsplan afgeleid van meerjarenbeleidsplan;



Meerjarenbeleidsplan

De directeuren en de controllers stellen individueel een jaarplan op dat afgeleid is van de kaderbrieven en
het jaarplan en verantwoorden zich per kwartaal over de voortgang. De controller kwaliteit en veiligheid
bewaakt in hoeverre Syndion compliant is met vigerende wetgeving en houdt regie op interne kwaliteitsen veiligheidsaudits en rapporteert hierover. In het kader van de nieuwe AVG-wet is de controller kwaliteit
en veiligheid tevens Functionaris gegevensbescherming. De concerncontroller bewaakt volgens een
controleplan de financiële risico’s en de risico’s in de bedrijfsvoering (going concern)
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De directie vergadert elke vier weken in een Directie overleg (DO) in aanwezigheid van de bestuurder,
beide directeuren, beide controllers en de bestuurssecretaris. Van deze vergadering worden verslagen en
actielijsten bijgehouden. Wekelijks stemt het DO lopende zaken af in een informele ‘briefing’ waar geen
verslag van wordt bijgehouden.

3.4.5.

Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties van de zorgorganisaties middels haar
eigen vergaderingen, commissies (audit, kwaliteit en veiligheid, pr en communicatie, hrm, remuneratie),
interne studiedagen, gesprekken/contact met CCR en OR en middels locatiebezoeken.
De statuten van Syndion en het reglement van de Raad van Toezicht en van de bestuurder zijn in 2018
gewijzigd en geactualiseerd conform de nieuwe Governance Code. Hiervoor is een speciale ad hoc
commissie opgericht bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder, de
concerncontroller en de bestuurssecretaris. De accountant en de notaris hebben de aangepaste statuten
gecontroleerd en op onderdelen van advies voorzien.
Er zijn profielen voor de individuele leden van de raad van toezicht bepaald. Aan de hand van dit
profielenoverzicht wordt een nieuw lid geworven indien dit aan de orde is. Denk bijvoorbeeld aan iemand
met een ondernemersachtergrond, juridische kennis etc. Aan de hand van deze achtergrond c.q. expertise
worden portefeuilles verdeeld (zie de verdeling in paragraaf 3.3). Per 1 januari 2018 heeft de Raad van
Toezicht een nieuw lid verwelkomd. Daarnaast is de secretaris van de Raad van Toezicht herbenoemd voor
haar volgende termijn van vier jaar. In december 2018 heeft de voorzitter afscheid genomen van de Raad
van Toezicht. De reden hiervan is dat hij de maximale zittingstermijn heeft bereikt. Er zijn een nieuwe
voorzitter en vice-voorzitter benoemd. Er is vooralsnog geen nieuw lid voor de Raad van Toezicht
geworden. Halverwege 2019 beziet de Raad van Toezicht of er een nieuw lid geworven moet worden en
welk profiel dit Raad van Toezicht-lid dan zou moeten hebben. Er zijn plannen om in dat geval een
‘ervaringsdeskundig’ lid aan te stellen. Deze cliënt of verwant krijgt geen zorg van Syndion, maar weet veel
over de gehandicaptenzorg. Op deze manier wil de Raad van Toezicht bijdragen aan het vergroten van
zeggenschap van cliënten en verwanten.
De bezoldiging van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de organisatie, de leden
krijgen namelijk een vaste vergoeding. Deze vergoeding staat opgenomen in de jaarrekening.
De accountant heeft enkele malen per jaar overleg met de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Ook
heeft hij 1 keer per jaar een rol bij een vergadering en is hij betrokken bij de bespreking van de jaarstukken.
De Raad van Toezicht ontvangt haar informatie via de bestuurder, controllers, op studiedagen, via
locatiebezoeken en door middel van gesprekken met (een afvaardiging van) de CCR en OR.
In 2018 heeft de raad 11vergaderingen gehad waarvan 1 thema studiedag. De bestuurder woont in principe
alle vergaderingen bij. Onderwerpen waar de raad zich mee bezig heeft gehouden in 2018: (preventie van)
verzuim, financiële ontwikkelingen, de begroting, jaarrekening en jaarverslag, oprichting stichting Samen
voor Syndion, huisvesting, meetbare indicatoren nieuwe begeleidersfuncties, gezinshuisouders, reflectie op
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het kwaliteitsrapport. Elke vergadering wordt geopend met een thema. Cliënten e.o. medewerkers sluiten
dan aan om actuele onderwerpen te bespreken. Voorbeelden hiervan zijn: Governance, visie van een cliënt
op de ontwikkelingen van de zorg en ontwikkeling van het expertisecentrum.
Elke vergadering wordt er een actie- en besluitenlijst gemaakt die in de volgende vergadering wordt
vastgesteld en goedgekeurd.
3.4.6.

Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid

De Raad van Toezicht leden hebben diverse trainingen en congressen bezocht (veelal georganiseerd door
het NVTZ) Denk hierbij aan:


HRM en organisatieontwikkeling voor de Raad van Toezicht;



Het Nederlandse Zorgstelsel.

4|

Algemeen beleid

4.1.

Visie, strategie en meerjarenbeleid

In 2017 is een nieuw meerjaren beleidsplan ‘zorg met waarde(n) opgesteld en door alle
medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht goedgekeurd .
De afgelopen jaren is er in de zorgsector (wettelijk) veel veranderd. Het betaalbaar houden van de zorg en
het garanderen van langdurige zorg vormden hierbij belangrijke uitgangspunten. Syndion wil binnen deze
veranderende omstandigheden in blijven spelen op de behoeften van haar cliënten, nu en in de toekomst.
Daarom heeft Syndion het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 opgesteld. Syndion vindt het belangrijk om de
komende jaren alle vormen van zorg te blijven bieden aan de brede doelgroep ‘mensen met een
beperking’. Daarin geeft het belang van de cliënt de doorslag en sluiten we aan bij wat het netwerk voor
hem/haar kan betekenen.
Hoewel het Meerjarenbeleidsplan nog tot 2021 geldt, is in 2018 geadresseerd door bestuur en directie dat
er tijdig moet worden nagedacht over een nieuw strategisch beleid. In 2019 zal hiertoe een procesvoorstel
worden gemaakt.
Wie is Syndion?
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking,
kleinschalig en midden in de samenleving. Syndion werkt vanuit de kernwaarden: Zeggenschap.
Verbindend. Maatwerk, met lef! Zeggenschap en eigen regie van de cliënt staan voorop. Hierin moet een
balans zijn ten opzichte van eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers spelen hierin een verbindingsrol. Lef
is zeker in tijden van verandering nodig.
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Ontwikkelingen
In de samenleving wordt de burger steeds mondiger. Digitalisering neemt toe en innovatie is belangrijk, ook
in de zorg. We hebben te maken met nieuwe zorgwetten en een andere wijze van financiering. Dit vereist
goede contacten met gemeenten en zorgkantoren. Voor de langdurige zorg (het grootste deel van het werk
van Syndion) gelden als belangrijke elementen: versterken van de positie van de cliënt, kwaliteit en
innovatie. Hier zet Syndion de komende jaren op in. Ook de arbeidsmarkt heeft de volle aandacht van
Syndion. De ambities van Syndion als organisatie reiken verder dan alleen zorg te dragen voor mensen en
voor elkaar. Syndion is ervan overtuigd dat bewuste zorg voor de omgeving en onze planeet bijdraagt aan
het welzijn van zijn cliënten en medewerkers. Daarom heeft Syndion groene ambities gesteld waarin wordt
gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke huisvesting en dagbesteding van alle cliënten.
Financiën
Ondanks het negatieve financiële resultaat over het jaar 2018, is Syndon structureel een financieel gezonde
organisatie met voldoende weerstandsvermogen en een gezonde liquiditeitspositie. De verwachting is dat
ons budget voor de zorg in de komende jaren stabiel is. Een aandachtspunt is de arbeidsmarkt en de
toename van de administratieve lastendruk die door de overheid wordt opgelegd. Onze uitdaging voor de
komende jaren blijft om de zorg voorop te stellen met voldoende en kwalitatief goed personeel en om de
onnodige bureaucratie terug te dringen.
De keuzes voor de toekomst
De toekomst van de gehandicaptenzorg draait om zeggenschap, maatwerk, professionalisering en aandacht
voor kwaliteit en openheid. De overheid vraagt van de burger meer eigen verantwoordelijkheid. Op basis
hiervan heeft Syndion in het Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 de koers voor de komende jaren
bepaald en keuzes gemaakt voor de toekomst.


Waardegedreven: Vanuit onze waarden en oorsprong als oudervereniging zoeken we naar de beste
wisselwerking tussen cliënt – ouder/netwerk – begeleiding, om er samen voor te zorgen dat de
ondersteuning bijdraagt aan kwaliteit van leven.



Zeggenschap en eigen regie: Syndion blijft kiezen voor het centraal stellen van de mogelijkheden
en de ontwikkeling van elke cliënt. We maken zeggenschap concreet, zodat de cliënt en het
netwerk passende keuzes kunnen maken. Hiervoor zijn goede dialoog en duidelijke afspraken
voorwaarden.



Medewerkers: Syndion blijft inzetten op betrokken en bekwame medewerkers. Concreet betekent
dit: faciliteren van opleiding en scholing, middelen beschikbaar voor groei in zelfstandigheid, meer
medewerkers in vaste dienst.



Cyclisch werken met elektronisch cliëntendossier: Organisatiebreed werkt heel Syndion in 2017
met cyclisch werken met behulp van een elektronisch dossier. Dit met het oog op ontwikkeling van
de cliënt, zeggenschap van de cliënt in persoonlijke doelen en ondersteuningsplan, toename van de
kwaliteit van zorg en nadruk op kleinste, belangrijkste eenheid: begeleider – cliënt.
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Beheersing van onvrijwillige zorg: Vanaf de invoering van het elektronisch cliëntendossier is ook de
bewaking van vrijheidsbeperkende maatregelen nog beter gewaarborgd. Doel is en blijft om
vrijheidsbeperking tot een absoluut minimum te beperken. Een BOPZ aanvraag loopt.



Kwaliteit en risico’s: Risico’s houden we beheersbaar, maar kunnen niet uitgesloten worden.
Medewerkers zijn zich bewust van de risico’s en gaan hier professioneel mee om, vanuit een eigen
verantwoordelijkheid. Vanuit duidelijk omschreven werkprocessen wordt continu aan verbetering
gewerkt. Op die manier wil Syndion de kwaliteit van het werk waarborgen. Dit is een proces van de
komende jaren. Wanneer dit goed op orde is, zal Syndion uiteindelijk stoppen met de HKZcertificering.



Langdurige zorg: Syndion zet in op een verbetering als het gaat om de cliëntervaring en waardering van kwaliteit van zorg en ondersteuning. Uitgangspunten: kleinschalig en zo gewoon
mogelijk. Daarom blijven we kiezen voor de ondersteuning van ouderinitiatieven en gezinshuizen.
Verder zet Syndion in op het verbeteren van haar expertise ten aanzien van een aantal specifieke
doelgroepen: jongvolwassenen met een gedragsstoornis, mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking en/of autisme). Tot slot:
om de kwaliteit van zorg te verbeteren en begeleiders goed te ondersteunen bij cliënten met een
complexe zorgvraag zal Syndion vaker de functie “behandeling” gaan inzetten. Begin 2017 is
bekend geworden dat daarvoor extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld door het
Zorgkantoor.



Breed aanbod: Voor de periode 2017 – 2021 blijft Syndion bij het huidige brede aanbod
(gefinancierd vanuit de WLZ, WMO en Jeugdwet), waar nodig in samenwerking met andere
aanbieders. Voordelen: spreiding van risico’s, ruime keuzemogelijkheden voor cliënten.
Noodzakelijk: goede budgettering, voldoende kennis en kunde bij medewerkers.



Vernieuwing en doorontwikkeling: Nieuwe initiatieven zijn noodzakelijk om zelfstandig wonen,
werk en scholing en gerichte begeleiding te kunnen bieden binnen de nieuwe tarieven die
gemeenten en zorgkantoren willen betalen. Teams blijven werken aan zelfstandigheid,
medewerkers werken vanuit bewustzijn over hostmanship en verantwoordelijkheid. Zij worden
optimaal ondersteund vanuit de ondersteunende diensten.



Vereniging Samen Leven: De door Syndion opgerichte Vereniging Samen Leven zet zich in voor de
verbinding tussen regionale bedrijven en de zorg, aanvullend op Syndion. Deze vereniging gaat
verder onder de naam ‘stichting vrienden van Syndion.’

Werken aan een omslag in denken
In de keuzes die Syndion voor de toekomst maakt, is een andere manier van denken noodzakelijk.
Eigenaarschap, zelf verantwoordelijkheid nemen is een belangrijk thema voor iedereen. De maatschappij
vraagt dit steeds meer van onze cliënten en hun netwerk. Syndion vraagt dit van al haar medewerkers.
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Alleen dan kan de juiste dialoog met cliënten plaatsvinden. Ook dit aspect heeft de komende
beleidsperiode onze volle aandacht.
In de afspraken met externe partijen (gemeenten, zorgkantoren, inspectie) streven we naar
vereenvoudiging van regels. Daarvoor is vertrouwen nodig, dat alleen tot stand komt als Syndion in
openheid laat zien hoe wij presteren en hoe dit wordt bewaakt (planning & control-cyclus). Ook dat is
eigenaarschap. Medezeggenschap van cliënten en medewerkers zijn onontbeerlijk. Hier blijven we op
inzetten en waar mogelijk ontwikkelen we verder. Zo voert Syndion naast de centrale cliëntenraad ook
locatieraden in. De Raad van Toezicht van Syndion ziet toe op de vraag of Syndion voldoet aan haar
maatschappelijke doelstelling, binnen de financiële kaders en met inachtneming van kwaliteit en veiligheid.

4.2.

Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar

Syndion heeft in 2018 niet stilgezeten. Er zijn genoeg gebeurtenissen, initiatieven en ontwikkelingen te
melden die in 2018 hebben plaatsgevonden. Toch ontkomen we er niet aan te melden dat een aantal
projecten die begin 2018 vol enthousiasme waren ingezet, halverwege 2018 tijdelijk on hold zijn gezet
vanwege de tegenvallende financiële resultaten. Vanaf dat moment werd er strak gestuurd op het
terugdringen van de overschrijdingen en toewerken naar een sluitende exploitatie, waarbij het garanderen
van kwalitatief goede zorg voorop bleef staan.
In dit kader is een belangrijke ontwikkeling in juni 2018 de stuurgroep Administratieve Organisatie,
Planning & Control (AOPC) gestart. Deze stuurgroep was al opgericht voordat we in augustus 2018 zicht
kregen op de sterk negatieve exploitatie. Daarna werd de ernst opdracht van de stuurgroep AOPC alleen
maar versterkt. Het doel is een volledige, tijdige en betrouwbare financiële informatievoorziening. De
opdracht aan de Stuurgroep heeft te maken met het feit dat er aandacht nodig is voor een aantal
knelpunten in:
- de cyclus ‘begroting – tussentijdse rapportages – jaarrekening’;
- de onderliggende processen en administratieve organisatie (AO);
- de aansluiting op betrouwbare uitkomst uit geautomatiseerde systemen;
- de toetsende en adviserende rol van controlling.
In 2018 is er door velen binnen F&A, cliëntenadministratie, control e.a. hard gewerkt om de processen, de
planning en de verantwoordelijken voor de diverse onderdelen daarbinnen helder neer te zetten en uit te
voeren. Het is de bedoeling dat in juni 2019 de eerste resultaten worden opgeleverd.
Naast de werkzaamheden van de stuurgroep AOPC, kijken we in 2018 terug op de volgende andere
ontwikkelingen:
•

In 2018 heeft Syndion besloten om te stoppen met de HKZ-certificering. In de kern moeten
medewerkers zich in hun dagelijks handelen bewust zijn van eventuele risico’s. Door met
elkaar in gesprek te gaan worden de risico’s zo klein mogelijk gehouden. In 2018 is het
document ‘Samen. Maken we de zorg steeds beter’ geschreven. Hierin staan de eisen die
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Syndion aan zichzelf stelt en de bouwstenen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Ook staat erin beschreven hoe we werken. Het zorgkantoor en de gemeenten kunnen zich
vinden in onze aanpak.
•

In 2018 heeft Syndion meer behandelplekken gekregen. Een behandelplek betekent dat de
verblijfsindicatie van een cliënt inclusief behandeling wordt en dat Syndion hiervoor geld
krijgt van het zorgkantoor. De hulpvraag van sommige doelgroepen wordt zwaarder.
Hierdoor gaven we op sommige locaties al extra ondersteuning om de juiste zorg te geven.
Sydion is in 2018 gaan samenwerken met een AVG van ’s Heeren Loo. Sinds 2018 wordt dit
voor een aantal cliënten vergoed. Aanvullend is er ook een samenwerking gestart met een
GZ-psycholoog van ’s Heeren Loo.

•

Syndion heeft in 2018 voor de locatie Emmalaan in Leerdam voorbereidingen getroffen om
een Bopz-aanmerking aan te vragen. Voor deze doelgroep is het soms voor de veiligheid
van de cliënt nodig om een vrijheidsbeperkende maatregel te nemen. We proberen altijd
toestemming van de cliënt of familie te krijgen om een maatregel te nemen, maar soms is
dit niet mogelijk. Door de Bopz-aanmerking mag Syndion een maatregel dan toch
uitvoeren. De rechten van cliënten blijven gewaarborgd. De Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd controleert Syndion.

•

In 2018 zijn de Nieuwe Begeleidersfuncties geïmplementeerd. Deze waren in 2017 volledig
nieuw beschreven en gewaardeerd. De rol van begeleiders is veranderd vanwege het
belang van zeggenschap en eigen regie van cliënten en de verantwoordelijkheid van
begeleiders voor zelfstandig werken. Halverwege 2018 is door de clustermanagers de
‘temperatuur’ gemeten in de teams. Hoe staan de teams ervoor, wat heeft het nieuwe
functieprofiel gebracht en wat kan beter? De OR heeft eveneens halverwege 2018 een
enquête onder onze medewerkers uitgezet om te vragen naar de ervaringen met
betrekking tot de nieuwe begeleidersfuncties. Met de uitkomsten hiervan gaan we in 2019
aan de slag aan de hand van enkele speerpunten;

•

Vanaf 2018 wordt het programma ‘Syndion. Doen we Samen’ geïmplementeerd en
geborgd. Het betreft hier bewustwording van en handelen naar de nieuwe kernwaarden,
regelruimte en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. We hebben dit
teruggelegd in de organisatie, zodat ook daar het eigenaarschap wordt gevoeld. Daarom is
het projectteam per 1 januari 2018 beëindigd.

•

Syndion heeft een visie op Leren & Ontwikkelen geformuleerd. Investeren in leren,
ontwikkelen en ontplooiing van medewerkers is voor Syndion een strategische keuze. Zij
wil nog explicieter werk maken van de ontwikkeling van medewerkers en dat doen vanuit
een eenduidige visie op leren en ontwikkelen. Daarmee worden medewerkers toegerust en
gemotiveerd om te werken in een organisatie waarin de visie en waarden direct terug te
zien zijn in het handelen van betrokken medewerkers. In 2017 en 2018 is deze visie
besproken met het Directieoverleg en de Ondernemingsraad. Er zijn vervolgens
deelopdrachten gestart om de visie op Leren & Ontwikkelen verder uit te werken. Vanwege
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de tegenvallende financiële resultaten zijn een aantal van deze deelopdrachten halverwege
2018 on hold gezet. In 2019 worden deze weer opgepakt.
•

De afdeling Marketing en Communicatie werkt vanaf 2018 op basis van een strategisch
plan. Rondom innovaties, veranderingen en de arbeidsmarkt treedt Syndion meer naar
buiten. Het aantrekken van nieuwe medewerkers en het beter bekend maken van ons
aanbod aan cliënten was een speerpunt van de afdeling. Hierin werkt de afdeling samen
met andere afdelingen of betrokken projectteams. In dit kader heeft de afdeling de
concurrentieanalyse van Syndion geactualiseerd inclusief een overzicht van de interne en
externe belanghebbenden (stakeholders).

•

In 2018 is het Expertisecentrum bezig geweest met de verdere doorontwikkeling tot een
volwaardig professioneel centrum waar kennis en expertise wordt verzameld, gebundeld
en geborgd. De beschikbare expertise is beschikbaar voor medewerkers, cliënten en
verwanten binnen Syndion maar ook voor anderen buiten Syndion. Samen met het Cliënt
Service Bureau wordt er nader gewerkt aan de stroomlijning vanuit 3 verschillende rollen.
Namelijk: Kennisontwikkeling (NAH, Autisme, EMB, ouder wordende cliënt), cliëntadvies
en cliëntadministratie.

•

Syndion werkt volgens de methode Driehoekskunde. Het is belangrijk dat cliënt, ouders en
begeleider met elkaar samenwerken. Met de Driehoekskunde wordt uitgelegd hoe dit zo
goed mogelijk kan. De trainers Driehoekskunde leren begeleiders hoe ze betere gesprekken
kunnen houden met cliënten of hun ouders. Ook helpen ze teams als er spanningen zijn in
de driehoek cliënt, ouders, begeleider. De Driehoekskunde is in 2018 deels
geïmplementeerd binnen Syndion. In 2019 gaan we hiermee verder, zodat iedereen erin
geschoold raakt en de Driehoekskunde nog meer wordt ingezet bij ontwikkelingen en
acties.

•

Syndion heeft het Cliëntportaal in 2018 opgezet. Met het cliëntportaal kunnen cliënten en
hun vertegenwoordigers zelf rechtstreeks in hun zorgdossier in de computer kijken. Hierin
staan het ondersteuningsplan, de doelen, rapportages en het zorgdossier. Syndion vindt
het immers belangrijk dat cliënten zeggenschap hebben en regie houden over hun leven.

•

Begin 2018 is het cyclisch werken met het ECD ook binnen de ambulante clusters en de
clusters Logeergezinnen ingevoerd. Vanaf dat moment is cyclisch werken met het ECD voor
alle cliënten en medewerkers binnen Syndion mogelijk. Eind 2018 is het cyclisch werken
met het ECD geëvalueerd. We ontvingen positieve opmerkingen, maar er waren ook
verbeterpunten. De keuze voor het cyclisch werken staat vast, maar de manier waarop we
dit het beste kunnen doen is in ontwikkeling.

•

In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om per 2019 te werken met het nieuwe
roostersysteem Monaco. Door middel van Monaco ontstaat er een uniforme werkwijze van
roosteren. Ook moet de roosterapplicatie bijdragen aan het houden van grip op de
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roosters. De begeleiders en clustermanagers die het roosteren oppakken zijn eind 2018
gestart met e-learning en trainingen. Deze lopen door in 2019.
•

4.3.

In 2018 is een start gemaakt om te denken vanuit woonprofielen. Syndion wil naar een
situatie waarbij cliënten op een plek wonen die het beste past bij hun
ondersteuningsvraag. De bedoeling is dat er wordt gekeken vanuit de
ondersteuningsbehoefte niet vanuit het aanbod. Dit is van meerwaarde voor de kwaliteit
van zorg én voor het ontlasten van teams en locaties die niet toegerust zijn voor bepaalde
zorgvragen. Een projectteam is aan de slag gegaan om dit idee rondom de woonprofielen
uit te werken. Dit loopt door in 2019. Voor de cliënten bij dagbesteding zal er een
soortgelijk traject worden gestart om te komen tot werkprofielen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Het is voor Syndion belangrijk om bewuste keuzes te maken voor de toekomst. We streven daarom naar
een zo duurzaam mogelijke huisvesting en dagbesteding van onze cliënten. Onze medewerkers zijn zich
bewust van hun mogelijkheden op dit gebied en dragen dit over aan onze cliënten. Op deze manier draagt
Syndion, met medewerkers en cliënten, bij aan een gezonde, prettige leefomgeving voor iedereen. Voor
nu, en voor later. Syndion wil een duurzame zorginstelling zijn, door concreet te werken aan de volgende
groene ambities:


20% van het energiegebruik in 2020 wordt onder andere door zonne-energie gerealiseerd;



50% reductie van papierverbruik in de organisatie in 2020 ten opzichte van 2017;



Afval wordt op alle locaties gescheiden ingezameld, opgehaald en verwerkt.

Vereniging Samen leven
In 2016 werd door Syndion de Vereniging Samen Leven opgezet. Deze vereniging was bedoeld om extra
dingen te doen, zoals uitjes organiseren en het netwerk uitbreiden. De bedoeling was dat cliënten, ouders
en begeleiders zelf met dingen aan de slag gingen, zelf eigenaar werden. ‘Niet voor, maar door’, was het
idee. Helaas is de vereniging is niet goed van de grond gekomen. Te vaak namen mensen nog een
afwachtende houding aan. De vereniging is in 2018 opgeheven.
Gelukkig is er een doorstart gemaakt in de stichting Samen voor Syndion. Dit is een vriendenstichting. Soms
zijn er vragen van cliënten en locaties die niet betaald kunnen worden uit zorgbudgetten. Vanuit het motto
“Syndion. Doen we samen” vraagt Syndion mensen en bedrijven uit onze regio’s om te helpen. Ook familie
en vrienden van cliënten kunnen (extra) ondersteuning bieden. Zo bouwt Syndion aan een netwerk van
betrokken mensen en bedrijven en leveren we samen een bijdrage aan de participatiesamenleving.
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4.4.

Naleving gedragscodes

Er waren in de afgelopen jaren diverse gedragscodes binnen de organisatie die elkaar overlapten. Daarom
is er gekozen om één gedragscode te schrijven die voor zowel medewerker, cliënten en derden van
toepassing is. Elementen die daarin staan zijn gedrag en omgangsvormen, het gebruik van genotsmiddelen
en gebruik van mobiele telefoon en sociale media. Specifiek is er een meldcode huiselijk geweld waaraan
Syndion voldoet.

4.5.

Risicoparagraaf

Een goede planning & control cyclus ondersteunt het management bij sturing geven aan de processen en
mensen binnen de organisatie. Het gaat bij planning & control onder andere om leiderschap,
organisatiecultuur en risicomanagement. Financieel en niet-financieel. Dit zijn allemaal organisatieaspecten
die richting geven aan de werkzaamheden van de medewerkers. De planning & control cyclus gaat over het
vaststellen van doelstellingen en het bewaken en de realisatie daarvan. Dit geeft de organisatie concrete
handvatten om (bij)sturing te geven aan de activiteiten binnen de organisatie.
De belangrijkste risico´s binnen Syndion worden op alle niveaus in kaart gebracht:
Cliëntniveau
Een individuele risico-inventarisatie is opgenomen in het persoonlijke ondersteuningsplan
Primaire proces - checklist interne audits
Medewerkers en hun werkomgeving – risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) op locatieniveau
Strategisch en tactisch risico's - risicoparagraaf inhoudelijke en financiële kaderbrief
Interne beheersing van processen en procedures is verankerd in het documentensysteem op Raak (het
intranet voor onze medewerkers).
Bedrijfsvoering
Onze interne risicobeheersing en controlesystemen zijn:


de beleidscyclus;



interne audits;



management dashboard;



management kwartaalrapportage

Kwaliteitsbeheersing
Onze kwaliteitsbeheersing is per niveau verankerd door:
Cliënt niveau
cyclisch werken met het ECD - ieder kwartaal worden doelen en afspraken geëvalueerd met de cliënt.
Verslaggeving bij de Jaarrekening 2018

Pagina|20

Medewerkers niveau
Ieder kwartaal vindt er een evaluatie plaatst over het locatie werkplan en minimaal 1x per jaar is er een
teamreflectie.
Middenmanagement niveau
Per kwartaal vindt er een verantwoordingsgesprek plaats waarbij minimaal 3 of 4 clustermanagers,
directeur zorg en de controllers aanwezig zijn. Iedere manager verantwoordt hier de resultaten van
zijn/haar cluster.
Directie niveau
per kwartaal verantwoord ieder DO lid de resultaten van zijn jaarplan aan het gehele Directieteam en
bestuurder.
Financieel beleid
De basis van het financiële beleid van Syndion is zorg dragen voor structureel evenwicht tussen kosten en
inkomsten. Er wordt een strak onderscheid gehanteerd tussen zorgbudgetten en huisvestingsbudgetten.
Tijdelijke extra middelen worden alleen ingezet voor incidentele uitgaven.
In de begroting van 2018 zijn structureel extra middelen toegevoegd aan het primair proces. Dat betrof
zowel verbeteringen in de kwaliteit van het primair proces als ruimte voor ‘meer handen in de zorg’. Deze
kwalitatieve en kwantitatieve investeringen in het primair proces zouden ertoe leiden dat de uitkomsten
van clusters beter voorspelbaar worden, dat de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim afneemt.
Het jaar 2018 begon met extreem hoog ziekteverzuim door de griepgolf, die aanhield tot in april.
Vervolgens kwamen vanaf juni de financiële resultaten onder druk te staan. De uitgebreide formatie kon op
een aantal locaties niet met eigen, vast personeel worden ingevuld. Syndion heeft ervoor gekozen wel alle
diensten in te zetten, maar dan met duurder, extern personeel van uitzendkrachten. Daardoor zijn de
kosten van personeel niet in loondienst fors hoger dan begroot.
Het financiële probleem betreft 10 locaties waar zorg wordt geboden aan cliënten vanuit de doelgroepen
intensieve begeleiding, cliënten met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren-hersenletsel en de
doelgroep ernstig meervoudig beperkten.
Een bijkomend probleem in 2018 was dat nota’s van uitzendbureaus laat beschikbaar waren, waardoor pas
laat werkelijk inzicht was in de omvang van het financiële tekort. Er zijn maatregelen getroffen om de
omvang van de inzet van extern personeel al veel vroeger in het vizier te hebben. Door eerder te
beschikken over de benodigde informatie kan beter gestuurd worden aan de voorkant en eerder
geanticipeerd worden op ontwikkelingen.
Vanaf september zijn beheersmaatregelen getroffen om het tekort niet verder op te laten lopen. De mix
van beheersmaatregelen heeft ertoe geleid dat over het vierde kwartaal kosten en uitgaven weer meer in
balans waren. Dat betrof echter ook maatregelen die maar tijdelijk konden worden doorgevoerd, zoals het
verminderen van opleidingen.

Verslaggeving bij de Jaarrekening 2018

Pagina|21

In de begroting van 2019 is een extra buffer voor deze complexe locaties opgenomen. Verder is
afgesproken om binnen heel Syndion vermijdbare uitgaven uit te stellen, tot de exploitatie weer meer in
evenwicht is.
In 2018 zijn de WLZ tarieven door de NZa op basis van een kostprijsonderzoek onderzocht. Dit heeft geleid
tot nieuwe tarieven, die per 2019 worden doorgevoerd. Voor Syndion betekent dit een vermindering van
het budget voor cliënten met een verstandelijke beperking, een uitbreiding voor het budget voor cliënten
met een lichamelijke beperking en een forse verbetering van de vervoerstarieven. Per saldo neemt het
budget in 2019 toe met € 375.000,--.
Risico’s Bedrijfsvoering
De belangrijkste risico’s voor Syndion betreffen de bedrijfsvoering van de complexe locaties. De financiële
resultaten van deze locaties stonden in 2018 ernstig onder druk. Door ziekteverzuim en krapte op de
arbeidsmarkt is Syndion voor invulling van diensten voor een deel aangewezen op uitzendbureaus. De
kosten van een uitzendkracht zijn, inclusief btw, het dubbele van de normale kosten.
Het werken aan het oplossen van de financiële tekorten is noodzakelijk, maar daardoor is er minder tijd vrij
om te ontwikkelen en te innoveren. Ook zijn er minder middelen voor beschikbaar. Dat kan een risico
vormen voor de noodzakelijke continue verbetering van de organisatie.
Bij de tarieven is er binnen de WLZ een risico bij de tarieven van huisvesting. Binnen de Wet Langdurige
Zorg wordt gewerkt met normatieve huisvestingscomponent (NHC-) tarieven. Voor 2019 vergoeden de
zorgkantoren nog de maximale NZA–tarieven aan zorgaanbieders. Deze tarieven worden vanaf 2020
mogelijk onderhandelbaar. Het is nog niet duidelijk wat de impact is op de bedrijfsvoering van Syndion.
Een andere risico betreft de tarieven in het Sociaal Domein. Er zijn grote tekorten bij gemeenten die
worden veroorzaakt door de uitgaven aan zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
en de Jeugdwet. Hoewel er lopende contracten zijn met gemeenten dreigen voor de situatie vanaf 2020
lagere tarieven of het niet meer vergoeden van bepaalde vormen van zorg.
Minister de Jonge erkent het probleem en heeft inmiddels extra gelden vrijgemaakt voor de zorg aan
jeugdigen.
De mogelijkheid bestaat dat samenwerkingsverbanden worden ontbonden en gemeenten afzonderlijk
WMO- en Jeugdbeleid gaan ontwikkelen en uitvoeren. Dat is minder effectief voor contractbeheer en
facturering en leidt tot extra kosten in de bureaucratie.
Het ziekteverzuim bij Syndion is al jaren aan de hoge kant. Na een lastig begin in 2018 door de griepgolf is
het in de loop van het jaar gelukt om het hoge verzuim iets af te bouwen. Waar het landelijk ziekteverzuim
percentage stijgt, is bij Syndion sprake van een verlaging. Zo komt Syndion steeds dichter in de buurt van
het landelijk verzuim percentage. In de begroting van 2019 is, naast het normatieve percentage van 5%,
rekening gehouden met een extra dekking voor langdurig ziekteverzuim, waarmee nog eens 1,5% kan
worden opgevangen.
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Overige risico’s


80/20 regel in het kader van de aandacht die uitgaat naar sociaal domein (gemeenten) ten opzichte
van de langdurige zorg (zorgkantoren);



Imagoschade kwaliteit en veiligheid. Veranderingen doorvoeren in sociaal domein en langdurige
zorg, vergroten keuzevrijheid en meer sturen op vertrouwen professionals met minder
bureaucratie. Bij incident niet terugschieten in controle en toezichtsreflex. Innoveren betekent ook
risico’s lopen en vertrouwen en ruimte geven. Keuzevrijheid cliënten en verwanten betekent dat er
ook beargumenteerd kan worden afgeweken van protocollen of voorschriften. Gemeenten, Rijk en
zorgaanbieders moeten hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid willen dragen.
Decentralisaties langdurige zorg (Wmo en Jeugd) en veranderingen Wlz vragen om
(maatschappelijk) ondernemen,ontwikkelen, innoveren en vernieuwen. Dit proces is niet altijd in
control > gevolg van ontwikkelen en experimenteren. Dit is wat de overheid van ons verwacht.
Context vanuit extern toezicht en wet-/regel-geving blijft echter ongewijzigd gericht op risico
reductie en control. Dit staat haaks op elkaar. In kader van Wmo en Jeugd zijn er nog grote
onzekerheden over de implementatie;



Bureaucratie neemt vooralsnog eerder toe dan af onder meer bij verantwoording richting
gemeenten. Inspectie blijft op WLZ toezien, gemeenten hebben veelal kwaliteitskader en
toezichtkader uit AWBZ in inkoopcontracten overgenomen;



Concurrentiepositie bewaken en onderscheidend vermogen ook echt vormgeven.

4.6.

Toekomstparagraaf

Het Meerjarenbeleidsplan ‘zorg met waarde(n)’ schetst ontwikkelingen in de samenleving en de gevolgen
in de langdurige zorg en het sociaal domein. Gemeenten verwachten komende jaren verdere innovaties en
zorgkantoren gaan op termijn persoonsvolgend budgetteren. Dit houdt in dat cliënten grotere
keuzevrijheid krijgen en kiezen op basis van cliëntervaring en -waardering. Hier ligt verbinding met
kwaliteitsagenda die het ministerie VWS heeft opgesteld voor de gehandicaptenzorg. Regie en zeggenschap
worden versterkt. Meer aandacht voor bijzondere zorgvraag en extra toerusten professionals. In de
toekomst vragen de volgende ontwikkelingen de aandacht van Syndion:


Meer nadruk bij inkoop zorgkantoren op persoonsgerichte zorg, waarbij kwaliteit van bestaan
centraal staat. Ook hier gaat het om keuzevrijheid, een passende plek, persoonsgerichte zorg en
het versterken van de eigen regie.



De rol van de zorgprofessional verandert hiermee de komende jaren sterk. Zorg en begeleiding op
basis van cyclisch en methodisch werken, uitgaande van een dialoog met de cliënten en verwanten
over keuzes (wat is nodig en mogelijk). Periodiek met elkaar voortgang bespreken, inbreng cliënten
vergroten.
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Dit kan niet los gezien worden van het verminderen van overbodige regeldruk en bureaucratie. Als
de basis op orde is, de organisatie transparant is over de eigen prestaties, de cultuur veilig is en
gericht op leren, kan (extern) toezicht en controle teruggebracht worden. Dit leidt tot meer tijd
voor de cliënt en voor reflectie op het eigen functioneren. In 2019 wil Syndion een
onderzoeksopdracht uitzetten naar vermindering van onnodige bureaucratie. Het eindresultaat van
de opdracht is een rapport waarin in beeld is gebracht of er onnodige bureaucratie aanwezig is bij
Syndion. Ook staat in het rapport aangegeven op welke manier deze onnodige bureaucratie
verminderd kan worden.



Vergroten kennis en deskundigheid medewerkers is doorslaggevend. Binnen de visie kwaliteit
kunnen bieden aan cliëntgroepen, met specifieke deskundigheid bijvoorbeeld op terrein NAH,
autisme, LG, VG, Beschermd wonen.



In 2018 was er extra geld nodig om hoog ziekteverzuim en vacatures op te vangen. De zorgen
hieromtrent concentreerden zich met name rond zo’n 10 locaties. In 2019 wordt voor een deel van
deze locaties een plan van aanpak opgesteld om het tij te keren.



Syndion heeft eigen profiel als semimurale organisatie; breed actief in uiteenlopende vormen van
dienstverlening, in de meeste gevallen kleinschalig. Om die reden wordt de zorg en begeleiding op
veel locaties geboden. Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de langdurige zorg en het sociaal
domein. In de toekomst zal beoordeeld moeten worden of kleinschaligheid in alle gevallen
behouden kan blijven.
Doorlichten van alle vormen van dienstverlening heeft in 2017 tot de conclusie geleid dat Syndion
bewust alle vormen van dienstverlening blijft aanbieden. Dit blijft het dichtst bij de eigen wortels
en kernwaarden. Mogelijkheden benutten om autonome groei in dienstverlening. Tijdens het
opstellen van het nieuwe strategische meerjarenbeleidsplan zal de portfoliodiscussie worden
geadresseerd. Kan Syndion alle vormen van dienstverlening blijven garanderen in het licht van de
complexer wordende zorgvraag en de veranderende arbeidsmarkt?

5|

Financiële resultaten

Dit hoofdstuk concentreert zich op concernniveau, tenzij er voor een onderdeel specifieke informatie moet
worden opgenomen.
De omzet over het jaar 2018 bedraagt €53,38mln., een stijging ten opzichte van 2017 met 2,5 mln. Het
resultaat bedraagt € 1.488.000,-- negatief.
Deze stijging is met name veroorzaakt door meer inzet in de zorg als gevolg van de arbeidsmarkt en ook
hoog ziekteverzuim in de eerste maanden. Veel externe inhuur en ook tijd voor inwerken van nieuwe
medewerkers heeft geleid tot een stijging van inzet met 30 fte (4% meer in vergelijking met 2017).
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Ook bij overhead waren door noodzakelijke inzet van externen en door hogere materiële kosten
overschrijdingen in de bedrijfsvoering.
Vanaf september zijn beheersmaatregelen ingezet om de ingezette capaciteit weer op gewenst niveau te
brengen; dat heeft zich vertaald in een niet verder oplopend financieel tekort in het 4e kwartaal.
Het ziekteverzuimpercentage over geheel 2018 (7,22%) is iets gedaald ten opzichte van 2017 (7,32%). De
langdurige en hevige griepepidemie heeft negatief bijgedragen aan deze daling. Er zijn geen
noemenswaardige incidentele posten die het resultaat eenmalige beïnvloeden.


de liquiditeit en solvabiliteit van Syndion zijn nog steeds zeer positief. Er is dan ook geen (externe)
financieringsbehoefte aanwezig. De liquiditeit bedraagt 9,69 mln. Het weerstandsvermogen is gedaald
maar is nog altijd 19,2%.



op het gebied van ontwikkeling en innovatie is geïnvesteerd in een nieuwe roosterapplicatie om het
primaire proces beter de ondersteunen op de inzet van personele capaciteit. Ook is verder
geïnvesteerd in uniforme cliëntalarmering die in 2019 verder wordt uitgerold.



op het gebied van huisvesting zijn naast een aantal kleine verbouwingen als belangrijk te noemen het
betrekken van 2 nieuwe locaties in Gorinchem en Leerdam, die gehuurd worden van
investeringsfondsen. Het niet langer in eigendom houden van woonlocaties past in de visie op wonen in
relatie tot scheiden van wonen en zorg. Het financieel risico van onderhoud en leegstand is daarbij
extern belegd.



voor het komende jaar zijn de regulieren investeringen begroot op 2,1 mln en is 1,8 mln. apart begroot
voor de ontwikkeling van een nieuw Dagactiviteitecentrum in Gorinchem.



de personeelsbezetting staat, zoals in de gehele zorgsector, onder druk. Het gemiddeld aantal fte is
gegroeid naar 758 (2016: 726). Door het verzuim was extra inzet noodzakelijk, die deel geleverd is door
het eigen flexbureau. In 2018 zijn door dat flexbureau ruim 100.000 uren geleverd . Tevens is als
gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt meer inzet geleverd door externe bureaus.



voor 2019 is een groei van 2,7 mln. met name door indexering tarieven, aanpassing
vervoersvergoedingen alsmede groei in behandelplaatsen.

Begroting 2019 (samenvatting)
In de inhoudelijke kaderbrief 2019 ligt het accent op het borgen van alle ontwikkelingen die in de afgelopen
jaren zijn ingezet, zoals onder meer:
-

het cyclisch werken met het ECD;
het invoeren van de nieuwe begeleidersfuncties;
de kaders voor een zelfstandig team;
het invoeren van een eenduidig roostersysteem.
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Voor de begeleiders en teams worden in 2019 geen nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd. Daarmee is er tijd
voor verdieping. Dat geeft ruimte om het geleerde eigen te maken. Leren van elkaar en anderen in de
dagelijkse praktijk is daarbij het uitgangspunt.
Het Expertisecentrum rolt in 2019 het programma ‘Leren en ontwikkelen’ uit. Dat is met name gericht op
het vergroten van kennis en expertise op specifieke doelgroepen zoals intensieve zorg, EMB, NAH/LG en
autisme.
Alle tools zijn daarmee ontwikkeld om de juiste zorg en begeleiding aan cliënten te kunnen geven. Het pad
dat Syndion met zelfstandige teams gekozen heeft is een meerjarig traject. We hebben alle vertrouwen in
de kwaliteiten van medewerkers en teams. Het jaar 2019 staat in het teken om de uitgezette koers te
vervolgen.
Vanwege de negatieve exploitatie in 2018 is het noodzakelijk om in 2019, naast koers te houden op de
inhoud van de zorg, ook een scherpe focus te houden op de personele uitgaven. Daarvoor zijn specifieke
beheersmaatregelen genomen.
De begroting 2019 zal met andere ogen gelezen worden dan die van voorgaande jaren. Syndion heeft in
2018 een eenmalig tekort in de exploitatie van –€ 1.5 mln. Begroot was een resultaat van € 500.000,=,
waarmee Syndion in 2018 naar verwachting voor € 2.0 mln. slechter presteert dan begroot.
Dit tekort is voor een belangrijk deel ontstaan door overschrijdingen in loonkosten in de zorg en voor een
kleiner deel door overschrijdingen in de bedrijfsvoering. In feite heeft Syndion op jaarbasis ruim 30 fte
meer verloond dan begroot, voornamelijk door overmatige inzet van uitzendkrachten en flexibel personeel
uit de eigen flexpool. Ziekteverzuim en een inmiddels afgeronde periode met moeilijk vervulbare vacatures
waren de hoofdoorzaak.
Deze uitkomst stelt ons in 2019 voor de uitdaging om weer een sluitende begroting te presenteren. We
begroten zelfs een positief resultaat van € 450.000,=, om weer in lijn te komen met de resultaten die we
gewend waren te presenteren. Hiermee hebben we ook de bewijslast op ons genomen om aan te tonen
dat Syndion eenmalig slechter heeft gepresteerd en in principe een financieel gezonde organisatie is, die
kan terugkeren naar de beperkte rendementen die we gewend waren te laten zien.
Belangrijk is te benadrukken dat deze begroting grondig en van onderop is opgebouwd. Alle locaties,
clusters en ondersteunende diensten zijn apart onder de loep genomen. De uitkomst daarvan is
verschillende malen in het directieoverleg doorgenomen. Aansluitend is de begroting in concept in een 1e
lezing en later in een 2e lezing intensief besproken met de leden van de Auditcommissie van de Raad van
Toezicht.
Deze begroting zet de beleidskeuzes voor 2019 om in een robuust plan om de overschrijdingen uit 2018, via
duidelijk gekwantificeerde beheersmaatregelen, bij te sturen. Niet alle onderdelen van de verbeteringen
komen overigens uit deze beheersmaatregelen. Er is ook sprake van een resultaatverbetering door hogere
zorginkomsten, een herijking van tarieven en het doorgroeien in het leveren van verblijfsplaatsen met
behandeling. Deze effecten bedragen € 1.2 mln.
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De feitelijke verbeteringen ten bedrage van € 0,9 mln. moeten komen uit het terugdringen van niet
geplande inzet van externe inhuur aan formatie boven de begroting (€ 600.000,=) en het terugdringen van
kosten bij bedrijfsvoering (€ 300.000,=).
Dit doen we op een realistische wijze, door rekening te houden met daadwerkelijk benodigde in te
roosteren zorguren en een ziekteverzuimpercentage dat de kosten van langdurig zieken opvangt. Ook de
inzet van uitzendkrachten op intensieve zorg via een substantiële reservering maakt deel uit van deze
begroting. Daarnaast zijn er reserveringen opgenomen voor leren en ontwikkelen en voor tegenvallers in
de clusters. Tenslotte gaat de begroting ook nog uit van een positief resultaat van € 450.000,=.
Daarmee ziet de organisatie het als haar opdracht om deze begroting als taakstellend vertrekpunt te
nemen voor het begrotingsjaar 2019.

Verslaggeving bij de Jaarrekening 2018

Pagina|27

Bijlage 1 Organogram Syndion
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8.1 JAARREKENING

8.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1
1A

9.155.394
1.000.000
10.155.394

8.684.119
0
8.684.119

2
3
4

87.638
2.595.879
9.686.406
12.369.922

102.795
2.955.980
11.666.151
14.724.926

22.525.316

23.409.045

31-dec-18
€

31-dec-17
€

113
9.949.503
319.358
10.268.974

113
11.437.929
319.358
11.757.400

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

656.918

681.624

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

2.611.035

2.814.944

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

8

8.988.387
8.988.387

8.155.071
8.155.071

Totaal passiva

0

22.525.316

23.409.045
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8.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref.

2018
€

2017
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10

52.195.682

50.013.720

Subsidies

11

210.515

181.763

Overige bedrijfsopbrengsten

12

978.405

670.678

53.384.603

50.866.160

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

39.462.055

36.610.269

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

1.257.616

1.116.660

Overige bedrijfskosten

15

14.032.664

13.431.122

Som der bedrijfslasten

54.752.336

51.158.050

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.367.733

-291.890

-120.693

-105.521

-1.488.426

-397.411

2018
€

2017
€

-1.488.426
0
-1.488.426

-489.643
92.230
-397.413

Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

16

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Algemene / overige reserves
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8.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2018
€

€

-1.367.733

5.1.6
6

1.257.616
-24.706

-291.890

1.116.660
-351.291
1.232.910

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet)
- kortlopende schulden

Ontvangen interest
Betaalde interest

360.102
15.157

1.431.843
6.329

8
8

0
833.316

0
371.477
1.208.574
1.073.752

16
16

2.244
-122.937

5.1.6
5.1.6
5.1.8

5.1.7

Mutatie geldmiddelen

Jaarrekening 2018

-105.521
2.177.607

-1.590.527
0
0
-2.728.891

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

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

8.091
-113.612

-2.248.891
520.000
-1.000.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

1.809.649
2.283.128

-120.693
953.059

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa

765.369

3
2

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

4
4

2017
€

-203.909

-1.590.527

-203.909
-203.909

-203.909

-1.979.741

383.176

11.666.151
9.686.406
-1.979.741

11.282.975
11.666.151
383.176
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Syndion is statutair (en feitelijk) gevestigd te Gorinchem, op het adres Stadhuisplein 4 en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 41121863.
De belangrijkste activiteiten zijn het bieden van langdurige zorg aan mensen met een beperking.
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 RJ655 Zorginstellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede Titel 9 Boek 2 met uitzondering van de afdelingen
1, 11 en 12.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het weerstandsvermogen is gedaald van 24,30% in 2017 naar 19,24% in
2018. De liquiditeitsratio is gedaald. In 2017 was deze 1,98 en in 2018 is deze 1,49. De solvabiliteit bedroeg in 2017 53% en kwam uit op 45,6% in 2018.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden 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.

Schattingswijziging afschrijvingen
Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft de stichting een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele
restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast (rekening houdend met een eventuele
restwaarde). Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben, wordt ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering).
Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de
verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van
het vast actief.
Stichting Syndion beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het vast actief vastgesteld.

De materiële vaste activa waarvan besloten is dat deze verkocht gaan worden, worden gewaardeerd tegen de laagste van de boekwaarde en de directe
opbrengstwaarde. Directe opbrengstwaarde zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe adviseurs, uitgaande van verkoop en lege staat en
kosten koper.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• grond
0%
• gebouwen
2%-3,33%
• terreinvoorzieningen, verbouwingen en installaties
5%-20%
• inventaris
10%
• automatisering
20%
• installaties
10%
Restwaarde van gebouwen en overige activa (% van de aanschafwaarde):
Voor zover overheidsubsidies zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op de bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij de wijzigingen in omstandigheden die
doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet zal worden terugverdiend. De terugverdienmogelijkheden van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij
de verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van
enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrenstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Syndion beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging
van de boekwaarde van het betreffende actief.

Op grond van ontwikkelingen ultimo 2018 is er geen sprake van indicaties die duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering.
In 2018 heeft Syndion de eerder doorgevoerde impairments beschouwd en zijn er geen aanwijzingen om in het verleden verwerkte impairments terug te draaien, aangezien
de belangrijkste impairments in het verleden betrekking hadden op panden met een bijzonder karakter, waarvan de situatie niet gewijzigd is.
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8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid.
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

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. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Voorziening Jubilea
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit
te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,5%.
Voorziening Langdurig zieken
De voorziening voor langdurig zieken betreft de loondoorbetaling gedurende een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor medewerkers die op de
balansdatum langer dan een halfjaar ziek of arbeidsongeschikt zijn en waarvan verwacht wordt dat ze 2 jaar lang ziek blijven. Deze voorziening is berekend
rekeninghoudend met percentage van de deelbetrekking waarvoor de medewerker geen arbeid kan verrichten, tot een maximum van 2 ziekte- of
arbeidsongeschiktheidsjaren. In de jaarrekening van 2018 is rekening gehouden met de kans dat in het kader van wet Werk en Zekerheid een
transitievergoeding betaald moet worden.

Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling
45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de
toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken
van de 55-jarige leeftijd.

Voorziening Nabetaling Onregelmatigheidstoeslag
Op basis van jurisprudentie is een voorziening gevormd voor de mogelijke nabetaling van onregelmatigheids-toeslag gedurende vakantie over de periode
2012-2015. In 2017 zijn de laatste betalingen gedaan en is deze voorziening volledig afgebouwd.
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Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een
verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor 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.

Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum
en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de
dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden
gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan worden opbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Uitgangspunten (Sociaal Domein)
Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft Syndion de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. Met
ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de
zorgverzekeraars naar de gemeenten.
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening respectievelijk landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting een
contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke I-protocol Sociaal Domein. Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden
dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.
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Pensioen
De Stichting heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Syndion. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Syndion betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo april 2019 is de
dekkingsgraad van het pensioenfonds 100,8%. Per 1 januari 2015 is er een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: Het is een gemiddelde van de
laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad. De werkgeverspremie blijft in 2018 gelijk aan het voorgaande jaar. Het
pensioenfonds heeft vooralsnog besloten dat de aangesloten instellingen geen extra stortingen hoeven te verrichten. Syndion heeft geen verplichting tot
het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensloenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Syndion heeft
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of
tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Financiële instrumenten
Syndion maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of
kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
Syndion handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te
beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts
een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
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Dienstverlening
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan
de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
De basis van de opbrengst is conform wettelijke bepalingen (WLZ).
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
De basis van de opbrengst is conform wettelijke bepalingen.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen tegen nominale waarde. Subsidies worden verantwoord tegen nominale waarde.

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten worden verantwoord tegen nominale waarde.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en pasiva.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn verdeeld over vele verschillende handelsdebiteuren. Om die reden is er geen sprake van een
materieel kredietrisico.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast
rentepercentage over een langere Iooptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de Iooptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen
afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de
boekwaarde (= nominale waarde) ervan.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers conform de CAO Gehandicaptenzorg.
Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de
Beleidsregel toepassing WNT2 en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Machines en installaties
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

6.469.101
1.342.979
918.879
424.435

6.792.213
1.225.776
566.902
99.228

Totaal materiële vaste activa

9.155.394

8.684.119

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

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

8.684.119
2.248.891
1.257.616
520.000

8.210.252
1.590.527
1.116.660
0

Boekwaarde per 31 december

9.155.394

8.684.119

Toelichting:
De afschrijvingspercentages zijn nader toegelicht in 5.1.6 t/m 5.1.8. In 2018 is er sprake van hogere investeringen die te maken hebben met nieuwe locaties
zoals woonlocatie de Haarstraat te gorinchem, woonlocatie jagerweg te dordrecht

1A. Financiële vaste activa
31-dec-18

31-dec-17

€

€

Verstrekte leningen / Vooruitbetaling

1.000.000

0

Totaal financiele vaste activa

1.000.000

0

De specificatie is als volgt:

De financiele vaste activa betreft een investering in het nieuwbouwpand aan de Jagerweg in Dordrecht. deze investering wordt door korting op de
huurtermijnen in 20 jaar terugbetaald.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

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

2016
€

2017
€

109.121

102.795

-20.787
-88.334
-109.121

-1.131
-101.664
0

0

0

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):

C

C

2018
€

totaal
€

87.638

211.916
87.638
-21.918
-189.998
-124.278

87.638

87.638

2018
€

2017
€

87.638
87.638

102.795
102.795

2018
€

2017
€

38.488.418
38.401.911
1.131
87.638
,

37.253.474
37.182.889
32.210
102.795

87.638
0

A

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

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Correctie 2017
Totaal financieringsverschil
Toelichting:

In 2018 is het externe budget voor 2017 defintief vastgesteld door de Nza; alle financieringsverschillen zijn verwerkt; het balanssaldo 2017 betreft het
verschil tussen het berekende budget voor 2017 en de reeds betaalde voorschotten voor het boekjaar.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen WMO, Jeugdwet en overig
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen bedragen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

2018
€

2017
€

431.749
1.343.838
239.803

524.547
1.523.502
361.704

580.488

546.227

2.595.879

2.955.980

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen debiteuren is gebracht, bedraagt € 139.000
De vorderingen WMO en Jeugdwet zijn gedaald omdat in 2018 de bevoorschotting is aangepast aan de productie in 2017, daarnaast heeft de afrekening
over 2017 vrijwel geheel plaatsgevonden.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Betaalrekeningen ING
Spaarrekeningen ING
Betaalrekening Rabobank
Kassen
Passen
Kruisposten

3.778.362
5.752.244
7.542
46.699
31.631
69.927

2.486.805
9.008.091
31.064
63.955
22.217
54.019

Totaal liquide middelen

9.686.406

11.666.151

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Door het gebruik van debet- passen, staat er een voorschot uit op deze passen. Door het
gebruik van deze passen is het gebruik van kasgeld verminderd.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

2018
€

2017
€

113
9.949.503
319.358

113
11.437.929
319.358

10.268.974

11.757.400

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Kapitaal

113

0

0

113

Totaal kapitaal

113

0

0

113

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

Bestemmingsfondsen:
- Reserve continuïteit
- Reserve digitale innovatie

2.500.000
1.000.000

0
0

1.000.000
-1.000.000

3.500.000
0

Reserve aanvaardbare kosten:

7.937.928

-1.488.426

0

6.449.503

11.437.928

-1.488.426

0

9.949.503

Saldo per
1-jan-2018
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2018
€

0

319.358

0

319.358

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Algemene reserves:

319.358

Totaal algemene en overige reserves

319.358
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
6. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2018
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2018
€

Voorziening groot onderhoud
Voorziening jubilea
Voorziening langdurig zieken
Voorziening verlieslatend contract
Voorziening reorganistatie
Voorziening persoonlijk budget levensfase
Voorziening deelneming Metropole BV
Voorziening ort over vakantiegeld 2012-2015

0
263.083
298.170
0
0
114.150
6.221
0

0
53.357
222.950
0
0
0
618
0

0
23.758
210.780
0
0
67.094
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
292.683
310.340
0
0
47.056
6.839
0

Totaal voorzieningen

681.624

276.925

301.631

0

656.918

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

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

31-dec-2018
€
393.504
29.268
234.146

Toelichting per categorie voorziening:
Groot Onderhoud
Gezien de afname van het aantal eigendomspanden en het afstoten daarvan is het niet langer noodzakelijk een voorziening op te nemen en is de
voorziening na een sterke daling in de afgelopen jaren terug gebracht naar0.
Jubilea
De voorziening jubilea betreft een voorziening voor de toekomstige, vanuit de CAO toegezegde, uitkeringen aan werknemers als gevolg van het bereiken
van dienstjubilea en AOW gerechtigde leeftijd. De voorziening is berekend rekeninghoudend met ervaringscijfers van verloop van personeel, de
personeelsbezetting per balansdatum en de tot en met balansdatum opgebouwde rechten.

Langdurig zieken
Voor loondoorbetaling gedurende een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor medewerkers die op de balansdatum langer dan een halfjaar ziek of
arbeidsongeschikt zijn en waarvan wordt verwacht dat ze 2 jaar ziek zijn, is een voorziening langdurig zieken gevormd. Deze voorziening is berekend
rekeninghoudend met percentage van de deelbetrekking, waarvoor de medewerker geen arbeid kan verrichten, tot een maximum van 2 ziekte- of
arbeidsongeschiktheidsjaren. Tevens is rekening gehouden met de te betalen transitievergoeding, die vanaf 1 juli 2015 dient te worden uitgekeerd aan
medewerkers die de organisatie verlaten.
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Vervolg toelichting per categorie voorziening:
Persoonlijk Budget Levensfase
De voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) betreft een overgangsrecht van 200 uur voor de categorie 45 tot en met 49-jarigen, bij het bereiken
van 55-jarige leeftijd en 10 'PGGM' jaren. Deze voorziening is als gevolg van invoering van betreffende bepalingen in de CAO Gehandicaptenzorg
(Persoonlijk Budget Levensfase) met ingang van 1 januari 2010. Op basis van de huidige schattingswijze dat alle medewerkers die aan de criteria van de
regeling voldoen er ook gebruik van zullen maken, heeft een dotatie plaatsgevonden. Voor degene die de 55-jarige leeftijd hebben bereikt, is het bedrag
ontrokken aan deze voorziening en toegevoegd aan de reguliere PBL-regeling.

Deelneming Metropole BV
Per 1 juni 2016 is de organisatie Metropole BV opgericht waarvan Syndion 20% van het aandelenkapitaal in eigendom heeft. Metropole BV is opgericht de
exploitatie van de horeca gelegenheid te verzorgen met dagbesteding voor cliënten van Syndion. Voor de geleverde dagbesteding aan de cliënten van
Syndion ontvangt Metropole BV een vergoeding volgens een gesloten overeenkomst. Metropole BV heeft een verlies geleden in 2018 en Syndion neemt na
rato dit verlies. Hiervoor vormt ze een voorziening Deelneming Metropole BV om dit verlies te dekken. De verwachting is dat Metropole BV in 2019 winst
gaat draaien, waardoor de voorziening zal afnemen.

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar)
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Schulden aan banken

2.611.035

2.814.944

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

2.611.035

2.814.944

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Af: aflossingen

3.018.853
203.909

3.222.762
203.909

Stand per 31 december

2.814.944

3.018.853

203.909

203.909

Stand langlopende schulden per 31 december

2.611.035

2.814.944

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

203.909
2.611.035
1.936.163

203.909
2.814.944
2.250.139

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen voor komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Crediteuren
PBL -uren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vakantiegeld
Schulden terzake pensioenen
Vakantiedagen
Nog te betalen salarissen
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Rente leningen
Accountant- en advieskosten
Omzetbelasting
Diverse passiva
Meer Minder uren

1.219.459
3.119.869
1.581.876
1.243.045
487.005
400.004
339.813
203.909
16.552
20.630
65.611
158.562
132.052

718.898
2.977.270
1.485.669
1.135.533
36.422
387.870
367.604
203.909
42.695
55.200
125.000
510.157
108.844

Totaal overige kortlopende schulden

8.988.387

8.155.071

Toelichting:
Alle hier vermelde schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

1. Huur
De huurverplichting van de Stichting bedraagt voor het komend jaren €3.988.713,-. Dat is op te splitsen naar contracten met de volgende resterende
looptijden:
- huurverplichtingen met een resterende looptijd korter dan 1 jaar € 2.511.102,- huurverplichtingen met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar maar minder dan 5 jaar € 307.569,- huurverplichtingen met een resterende looptijd van meer dan of gelijk aan 5 jaar € 1.170.042,2. Obligo
Het obligo betreffende de leningen, geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector, bedraagt per 31 december 2018 € 42.000,-- (3% van de
restschuld van € 1.399.999,--).
3. Kredietfaciliteit
Met de ING bank is een kredietfaciliteit voor rekening-courantkrediet overeengekomen tot een bedrag van € 1.000.000,Als zekerheid zijn de vorderingen die Syndion heeft op de bank verpand (positieve banksaldi) en zijn positief / negatieve hypotheekverklaringen afgegeven.
Daarnaast is een negatieve Pledge/Pari-passu verklaring afgegeven.
4. Operationele lease
Er is geen operationeel leasecontract in 2018.
5. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum te melden.
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8.1.5 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

10.531.890
3.739.677

1.483.658
916.757

3.677.628
2.451.851

325.772
226.544

16.018.948
7.334.829

6.792.213

566.901

1.225.777

99.228

8.684.119

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- Lopende Projecten
- afschrijvingen

840.639
0
643.751

532.600
0
180.622

542.302
0
425.100

0
333.350
8.143

1.915.541
333.350
1.257.616

- desinvesteringen
aanschafwaarde
per saldo

520.000
520.000

0
0

0
0

0
0

520.000
520.000

-323.112

351.978

117.202

325.207

471.275

10.852.529
0
4.383.428

2.016.258
0
1.097.379

4.219.930
0
2.876.951

659.122
0
234.687

17.747.839
0
8.592.445

6.469.101

918.879

1.342.979

424.435

9.155.394

5-20%

5-10%

10-20%

2,5%

Overige
deelnemingen
€

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

Stand per 1 januari 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2018

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2018
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2018
Afschrijvingspercentage

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa
€

Totaal
€

8.1.5 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€

Overige
effecten
€

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

Verstrekte leningen / Vooruitbetaling
Boekwaarde per 31 december 2018

Jaarrekening 2018

Overige
vorderingen
€
1.000.000,00

0

0

0

0

0

1.000.000,00
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BIJLAGE

8.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever

Afsluitdatum

Totale looptijd

Hoofdsom

Soort
lening

€
BNG 2003 tbv Kennelweg
Gorinchem, 40.96.064
BNG 2003 tbv Pr Bernhardstraat
Vianen, 40.96.064
BNG 2003 tbv Bovenkerkseweg
Giessenburg, 40.96.064
BNG 1996 tbv Bovenkerkseweg
Giessenburg, 40.85387.01
BNG 1996 tbv De Jagerweg 54
Dordrecht, 40.85387.01
BNG 2006 tbv Romboutslaan 31
Dordrecht, 40.102033
Algemene Amersfoortse
Levensverzekeringsmij. tbv De
Jagerweg 54 Dordrecht,
AMP.112721
BNG 2003 tbv Dr. Bauerstraat te
Gorinchem, 40.973.73.01
BNG 2003 tbv Hoofdwal te
Gorinchem, 40.973.73.01
NWB 2008, 1W0025698
NWB 2014, 1-28485
Totaal

Jaarrekening 2018

3-1-2013

12.460

Werke-lijke- Restschuld 31
rente
december 2018
%

30

lineair

€

2,49%

9.964

Nieuwe
leningen in
2018

Restschuld
Resterende
Aflossing
Restschuld
31 december
looptijd in
in 2018
over 5 jaar
2018
jaren eind 2018
€

Aflossingswijze

€

Aflos-sing
2019

Rente
aflos-singsherziendatum
ings-datum

effec-tieve
rente voet

Gestelde zekerheden

€

€

€

0

623

9.341

6.226

18

lineair

623

3-1-2013

3-1

2,49%

Rijksgarantie

143.773

3-1-2013

3-1

3-1-2013

287.560

30

lineair

2,49%

230.041

0

14.378

215.663

18

lineair

14.378

3-1-2013

121.100

30

lineair

2,49%

96.879

0

6.055

90.824

60.549

18

lineair

6.055

1-10-2016

423.840

40

lineair

1,00%

402.635

0

21.192

381.443

275.483

20

lineair

1-10-2016

136.120

40

lineair

1,00%

129.333

0

6.806

122.527

88.497

20

1-9-2006

296.749

22

lineair

4,90%

148.376

0

13.488

134.888

67.448

12

1-10-1980

1.266.864

27

lineair

4,25%

140.762

0

46.921

93.841

0

15-5-2013

113.000

30

lineair

2,62%

90.400

0

5.650

84.750

56.500

15-5-2013

114.340

30

lineair

2,62%

91.465

0

5.717

85.748

57.163

1-8-2008

2.000.000

30

lineair

4,97%

1.399.999

0

66.667

1.333.332

1-11-2014

328.235

20

lineair

1,95%

278.999
3.018.853

0
0

16.412
203.909

262.587
2.814.944

2,49%

Rijksgarantie

3-1

2,49%

Rijksgarantie

1-10

1,00%

Rijksgarantie

lineair

3-1-2013
1-10-2016 110-2026
21.192
1-10-2016 110-2026
6.806

1-10

1,00%

Rijksgarantie

lineair

13.488

1-9

4,90%

Rijksgarantie

4

lineair

46.921

1-10-2003

1-10

4,25%

18

lineair

5.650

15-5-2013

15-5

2,62%

18

lineair

5.717

15-5-2013

15-5

2,62%

999.997

18

lineair

66.667

1-8-2018

1-8

1,29%

Rijksgarantie
Garantie Gemeente
Gorinchem
Garantie Gemeente
Gorinchem
Waarborgfonds voor de
Zorg

180.527
1.936.163

18

lineair

16.412
203.909

n.v.t.

1-11

1,95%

Rijksgarantie

n.v.t.
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8.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Overige zorgprestaties
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Correctie 2016 WLZ-ZVW

38.488.418
4.445.335
4.445.312
3.292.406
962.958
343.773
217.481
0
0

37.253.474
3.922.722
4.232.961
3.048.661
909.954
357.349
220.416
63.217
4.965

Totaal

52.195.682

50.013.720

Toelichting:
De opbrengsten uit Wlz-zorgprestaties zijn gestegen met 3,3% en de opbrengsten vanuit pgb's met 5%. De opbrengsten WMO zijn met 13,3% gestegen
De opbrengsten Jeugdwet zijn met 7,9% gestegen. De gerichte investering van Syndion in deze zorg werpt duidelijk zijn vruchten af.
De overige zorgprestaties bestaan uit geleverde zorg voor cliënten van andere instellingen. Dit is gedaald met 3,7%. De eigen bijdragen zijn met 1,3%
gedaald.
De opbrengsten Zorgverzekeringswet zijn gestopt per boekjaar 2018

11. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

210.515

181.763

Totaal

210.515

181.763

2018
€

2017
€

Overige opbrengsten:
- incidentele baten, algemene giften
- bijdrage voor gemene rekening door Prezzent
- inkomsten verkopen projecten

181.439
398.131
398.836

17.363
382.911
270.404

Totaal

978.405

670.678

Toelichting:
Dit betreft opbrengsten in het kader van de opleidingsgelden uit het sectorfonds, stagefonds en subsidie SZW.

12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De incidentele opbrengsten betreft met name de afrekening van Stichting Baanvak. De giften bestaan hoofdzakelijk uit de actie NLDoet en de actie
Hooiberg. De omvang van de dienstverlening aan Prezzent is nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaand jaar.
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8.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
13. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

29.126.367
3.940.504
2.232.418
1.470.035
36.769.325
2.692.731

27.268.325
3.752.842
2.060.809
1.198.101
34.280.077
2.330.192

Totaal personeelskosten

39.462.055

36.610.269

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

758

726

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

758

726

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De personeelskosten zijn met 2,85 mln gestegen met name doordat er flink geinvesteerd is in de zorgteams alsmede een hoger ziekteverzuim,
vacatures en daardoor ook hoge inzet van personeel niet in loondienst

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

1.257.616

1.116.660

Totaal afschrijvingen

1.257.616

1.116.660

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

0
2018
€
1.257.616
0

Toelichting:
De afschrijvingskosten zijn hoger dan in 2018 door een groot aantal nieuwe investeringen
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15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2018
€

2017
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Vervoerskosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Kosten inkoop projecten
Onderhoud en energiekosten
Incidentele lasten/resultaat deelnemingen
Subtotaal

2.372.922
1.322.802
3.263.896
647.080
90.861
1.575.678
0
9.273.239

2.221.131
1.347.089
3.149.256
566.610
121.704
1.526.375
147.306
9.079.471

Huur en leasing

4.759.425

4.351.651

14.032.664

13.431.122

Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting:

De kosten voor voedingsmiddelen zijn toegenomen door meer gebruik te maken van kant- en klare maaltijden. De vervoerskosten zijn licht gedaald.
De algemene kosten zijn gestegen door de kosten door de uitrol van het ECD waaronder een groot aandeel zit in licentiekosten voor Citrix en Microsoft.
In 2019 is hiervoor een andere licientie structuur gekozen.
De energiekosten zijn licht gestegen als gevolg van stijgende energieprijzen
De huurkosten zijn gestegen door de tijdelijke huisvesting van de bewoners van de Meteoriet en overige incidentele huurkosten ( vervangende
woonruimte n.a.v. brand vismarkt )

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

2018
€

2017
€

Rentebaten

-2.244

-8.091

Rentelasten

122.937

113.612

Totaal financiële baten en lasten

120.693

105.521

Toelichting:
De rentebaten worden ontvangen op direct opvraagbare spaarrekeningen. De rentebaten zijn gedaald als gevolg van de gedaalde rentestand over
opvraagbare spaartegoeden.
De rentelasten worden betaald over de leningen uit het leningenoverzicht. Dit is hoger aangezien de reservering in 2017 te laag was ingeschat.
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17. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2018 is als volgt:
Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
1
2
3
4
5
6
7
8

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)
(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

9

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

H.A. Vogelaar
Bestuurder
1-sep-12
heden
Ja
100%
145.238
11.368
156.606
151.000

Vergelijkende cijfers 2017
1
2
3
4
5

(Fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Ja
100%
145.238
11.061
156.299

6

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

146.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT

K.C. Tammes
Voorzitter RvT
1-jan-09
31-dec-18
14.400

R.K. Goedhart
Lid RVT
1-sep-12
heden
9.600

J.P. Kranendonk
Lid RvT
1-jan-18
Heden
9.600

5

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

22.650

15.100

15.100

Vergelijkende cijfers 2017
1

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

14.199

9.466

n.v.t.

2

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

21.900

14.600

n.v.t.

1
2
3
4

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT

J.M. Schenk Kraaijeveld
Lid RvT
1-jul-14
Heden
9.600

M. Visser
lid RvT
1-apr-14
heden
9.600

J.L. Schouten Van Meteren
Lid RvT
1-jan-17
Heden
9.600

5

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

15.100

15.100

15.100

1

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

9.466

9.466

9.466

2

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

14.600

14.600

14.600

Vergelijkende cijfers 2017

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
In 2018 hebben geen uitkeringen plaatsgevonden aan uit dienst getreden topfunctionarissen.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het
toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de
WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen
betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Syndion een totaalscore van
9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van €
151.000. Dit maximum wordt overschreden door de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is toegestaan binnen het WNTovergangsrecht. Op grond van artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT heeft foutherstel plaatsgevonden ten aanzien van de bezoldiging 2017 van de Raad
van Bestuur. De daaruit volgende onverschuldigde betaling ter grootte van € 123 is reeds volledig terugbetaald en opgenomen in de hierboven
opgenomen vergelijkende cijfers 2017.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 22.650 en voor de overige leden van de Raad van
Toezicht € 15.100. Deze maxima worden niet overschreden.

18. Honoraria accountant

2018
€

2017
€

51.400
12.100

51.400
12.100

63.500

63.500

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Totaal honoraria accountant

19. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en
leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT worden verantwoord, is opgenomen onder punt 17.
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8.2 OVERIGE GEGEVENS
8.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De bestuurder van Stichting Syndion heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering
van 22 mei 2019.
De Raad van Toezicht van de Stichting Syndion heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering
van 22 mei 2019.
8.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Syndion.
8.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2
8.2.4 Nevenvestigingen
Stichting Syndion heeft geen nevenvestigingen.
8.2.5 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

W.G.
dhr. Drs. H.A. Vogelaar mba
bestuurder

W.G.
dhr. Drs. K.C. Tammes
voorzitter

W.G.
mw. Drs. M. Visser
secretaris

W.G.
dhr. Drs. R. Goedhart

W.G.
mw. J.L. Schouten -Van Meteren

W.G.
dhr. J.P. Kranendonk

W.G.
mw. Mr. J.M. Schenk -Kraaiveld

8.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Nr. 809
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Syndion

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Syndion te Gorinchem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Syndion op 31 december 2018 en van het resultaat over
2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de resultatenrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Syndion zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving andere informatie, die
bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of Stichting Syndion in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om Stichting Syndion te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Syndion haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in
de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van Stichting Syndion.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:










het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
Stichting Syndion;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Syndion haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 22 mei 2019

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
L.G.J. Mostert RA

