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1 Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van Stichting Icare, inclusief de entiteit Stichting Missiehuis Vrijland.
Icare maakt onderdeel uit van het Espria-concern.
Dit bestuursverslag maakt, samen met de jaarrekening 2021, deel uit van het jaarverslag 2021 van
Stichting Icare. Met dit document wil Stichting Icare op een transparante manier inzicht geven in haar
functioneren in het verslagjaar.
Icare is actief in provincies in Noord- en Midden-Nederland en biedt verpleging en verzorging bij mensen
thuis of in een verpleeghuis (Drenthe en Gelderland). Dagelijks zijn ruim 5.200 medewerkers (exclusief
vrijwilligers) actief om zorg te bieden op een manier die het best aansluit bij de individuele wensen van
de klant, met als doel het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en mensen de eigen
regie over hun leven zoveel mogelijk te laten behouden. Het dienstenaanbod van Icare is veelzijdig. Van
het helpen opstaan tot complexe gespecialiseerde verpleegkundige zorg, zorg aan dementerende
ouderen thuis of in een beschermde woonomgeving. De verzorgings- en verpleeghuizen zijn heel divers:
van kleinschalig wonen in een dorp tot kleinschalige woonvorm in een stadse omgeving. Daarnaast
bieden we ook behandeling in de eerste lijn, zoals consulten door de specialist ouderengeneeskunde en
ambulante geriatrische revalidatie.
Speciaal voor de christelijke doelgroep in gemeente Barneveld levert Icare verpleging en verzorging en
huishoudelijke hulp onder de vlag van HdS Zorg, voorheen een zelfstandige zorgorganisatie met haar
eigen identiteit. Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord in het bosrijke Oosterbeek biedt woon- en
zorgvoorzieningen voor vegetariërs. Ten slotte is er, ook in Oosterbeek, het kloosterverzorgingshuis
Missiehuis Vrijland. Per 1 januari 2022 heeft Icare het bestuur over Stichting Missiehuis Vrijland
overgedragen aan Warm Hart Zorghuizen B.V., een nieuwe zorgaanbieder die geen onderdeel uitmaakt
van het Espria-concern.
Ook in het verslagjaar 2021 hield corona de wereld, Nederland en ook Icare in zijn greep. Waar 2020 in het
teken stond van snel, maar veelal reactief handelen, verschoof dit in 2021 naar kortcyclischer sturen,
volgen en op basis van scenario’s anticiperen op wat ging komen. Door tijdig op- en af te schalen bewegen
we organisch mee met het ritme van het virus. Op de momenten dat de situatie het weer toeliet, gingen we
over tot normaliseren van de bedrijfsvoering en verder met de realisatie van onze ambities en doelen.
De belangrijkste speerpunten in 2021 waren:




Kwaliteit en continuïteit van zorg en welzijn
Vitaliteit en veiligheid van medewerkers
Samenwerking in de keten

directie Stichting Icare,

Dennis van Achthoven en Gia Wallinga
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2 Strategie, beleid en praktijk
2.1 Meerjarenbeleid
Icare maakt deel uit van het Espria-concern. Espria heeft als missie de weerbaarheid en zelfredzaamheid
van kwetsbare mensen te versterken en hanteert daarbij voor alle bedrijfsonderdelen dezelfde
uitgangspunten:




De cliënt staat centraal en heeft samen met de professional de regie op het zorgproces
De focus ligt op herstel van eigen kracht en op thuis bij eigen naasten
We richten ons op welbevinden en mogelijkheden van cliënten in plaats van op ziekte en gebrek

2.1.1 Visie Icare
De visie van Icare sluit nauw aan op de uitgangspunten van het Espria-concern. Icare is er voor kwetsbare
mensen. In onze zorg voor klanten werken wij samen met andere zorgaanbieders in netwerken rondom
klanten. Wij zijn vakbekwaam, breed en specialistisch en altijd dichtbij, verbindend in de wijk. De visie van
Icare is het verlangen dat met Icare iedereen meer betekenisvol is voor een ander. Vanuit de perceptie dat
mensen meer zijn dan hun ziekte of kwetsbaarheid wil Icare een bijdrage leveren aan het versterken van de
eigen zelfredzaamheid. Dat betekent focus op wat mensen willen en kunnen in plaats van wat zij niet meer
kunnen: van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag, naar mens & maatschappij. Dit vraagt om oprechte
nieuwsgierigheid naar de individuele mens achter de cliënt of bewoner. En om creatieve, passende
oplossingen, waarbij zorg niet altijd het passende antwoord is. Samen met onze regiopartners en met vitale
en duurzaam inzetbare medewerkers en vanuit eigen regie en expertise brengen we onze visie tot leven.
Zie onderstaand figuur voor een visuele weergave van de visie van Icare.

Deze Icare visie is voor onze zorg in de wijk (extramurale zorg) doorvertaald naar de visie op zorg en voor
onze locaties (intramurale zorg) naar onze visie op wonen, welzijn en zorg.
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2.1.2 Visie op zorg
Icare heeft dagelijks circa 12.000 thuiswonende klanten. Dit zijn veelal klanten die met afnemende
gezondheid, na een ongeluk of operatie, of vanwege andere gezondheidsklachten op enig moment tijdelijk
of voor langere duur zorg aan huis nodig hebben.
Het leidende principe bij onze visie op zorg is passende zorg. Passend vanuit het perspectief van klanten én
vanuit het verpleegkundig (zorg)proces. Uitgangspunten die tijdens zorgmomenten steeds onze aandacht
hebben zijn kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Wat wil de klant, wat is mogelijk en hoe kunnen wij of
anderen daaraan bijdragen? Wat kan een klant zelf? Heeft de klant een ondersteunend netwerk of kunnen
we dat opbouwen? Welke hulpmiddelen kunnen de zelfredzaamheid vergroten? Denk hierbij aan
automatische medicijndispensers, waarbij mensen zelf op tijd hun medicatie innemen zonder tussenkomst
van een zorgverlener. Of aan personenalarmering, waarbij klanten met een druk op de noodknop direct in
verbinding staan met een telefonische professionele hulplijn die waar nodig zorgt dat hulp ter plaatse
komt. Ook kijken we met de klant en zijn naasten iets verder in de toekomst. Welke verwachtingen zijn er?
Wat is mogelijk? Welke keuzes liggen voor om ook in de komende tijd op de juiste plek te wonen?

2.1.3 Visie op wonen, welzijn en zorg
Icare telt circa 450 bewoners die wonen op een van onze elf kleinschalige locaties in en omstreeks Drenthe
(Assen, Beilen, Borger, Gasselte, Gieten, Harderwijk, Smilde, Westerbork) en Oosterbeek (Felixoord). Ons
intramurale aanbod bestaat uit beschermd wonen, verzorgd wonen, dagbesteding, geriatrische
revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, respijtzorg en behandeling. Op onze locatie de Boshof vindt de
geriatrische revalidatiezorg plaats, waarin de focus volledig ligt op herstelgerichte zorg.
Het leidende principe bij onze Visie op wonen, welzijn en zorg is persoonsgerichte zorg, waarbij iemand kan
zijn wie hij is. We zien een bewoner als een uniek persoon met een eigen geschiedenis met eigen wensen
en doelen voor de laatste levensfase. Door de zorg en ondersteuning aan te laten sluiten op de situatie van
de persoon dragen wij bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven en welzijn, passend bij die unieke
bewoner. Dit is vaak een combinatie van medische en verpleegkundige zorg, ondersteuning, zingeving,
welbevinden en participatie.
Ook intramuraal maken we gebruik van zorgtechnologie en hulpmiddelen om de kwaliteit van leven van
bewoners te vergroten. Denk aan bewegingssensoren die de nachtelijke controles beperken zodat
bewoners niet gestoord worden tijdens hun slaap of sensoren die het mogelijk maken dat bewoners niet
onnodig worden beperkt in hun vrijheid.
Daarnaast werken we in de Boshof in Assen met Silverfit, interactieve beweegsystemen voor ouderen met
oefeningen in spelvorm die de bewoner motiveren tot beweging. De oefeningen kunnen toegepast worden
voor revalidatiedoeleinden of ADL-activiteit en kunnen worden aangepast aan de persoonlijke
mogelijkheden. Er zijn ook oefeningen met meer deelnemers beschikbaar zoals bingo en volleybal, wat
bijdraagt aan het interactieve, sociale aspect. Verder is het op sommige locaties voor bewoners mogelijk
een interactieve fietstocht te maken door steden en natuurgebieden. Het beeldscherm waarop de
fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een hometrainer of andere bewegingstrainer. Verder is er
ook de treincoupé waarin bewoners virtueel diverse landschappen aan zich voorbij zien trekken. De
levensechte beelden brengen bekende en onbekende steden en dorpen die eerder onbereikbaar leken
opeens heel dichtbij. Het versterkt de verbinding met de buitenwereld en helpt het gesprek op gang te
brengen over de herkenning van hun oorspronkelijke woonomgeving.
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2.2 Medewerker
2.2.1 Beleid
Mensen maken het verschil. Een cliché, maar daarmee niet minder waar. Bij de uitbraak van corona was
opeens brede maatschappelijke aandacht en waardering voor de zorg en voor het belangrijke werk van
zorgverleners.
Om aan de groeiende, veranderende zorgvraag te kunnen blijven voldoen is, naast het dempen van de
groeicurve, behoefte aan meer bevlogen, vitale medewerkers die kiezen voor de zorg. De Magnet-principes
zijn onze leidraad, om zo te waarborgen dat de inrichting van onze organisatie faciliteert dat zorgverleners
hun vak goed uit kunnen oefenen en tevreden zijn, met als resultaat de beste uitkomsten voor cliënten en
bewoners. Met slimmere werving en selectie, een professioneel onboardingprogramma en een regelarme,
inspirerende leeromgeving hopen we veel nieuwe collega’s aan te trekken. Tenslotte vissen we met onze
collega-zorgaanbieders allemaal uit dezelfde slinkende vijver. De komende jaren staan we voor de uitdaging
die breed speelt in ons land, dat in verhouding meer medewerkers met pensioen gaan dan er nieuw
instromen. Onze strategie is daarom niet alleen gericht op het werven aan de poort (leerlingen, BBL’ers),
maar ook op het aantrekken en opleiden van mensen die ooit een andere loopbaan zijn begonnen, de zorg
een warm hart toedragen en overwegen een overstap te maken naar de zorg (zij-instromers). Hierdoor
verschuiven we het probleem van schaarste niet tussen zorgaanbieders, maar maken we de vijver weer iets
groter.
Naast het aantrekken van nieuwe collega’s, koesteren we de vele collega’s die al bij ons werken. Als
lerende organisatie waar kwaliteit van zorg een prioriteit is, stellen we mensen in staat zich maximaal te
ontwikkelen tot zelfstandig functionerende professionals met een groeiperspectief binnen de eigen functie
of naar een andere functie. Met georganiseerde zeggenschap voor professionals in de vorm van Shared
Governance hebben zij de regie over hun vakgebied. Icare telt verder een groot aantal verzorgenden. Hun
bijdrage is cruciaal om aan de groeiende en veranderende zorgvraag te kunnen voldoen. Via het nieuwe
‘platform verzorgenden’ bespreken we met deze verzorgenden hoe hun capaciteit in de volle breedte van
hun deskundigheid ingezet kan worden. Eigen regie in het werk maakt het werken leuker, leidt tot meer
zingeving, persoonlijk leiderschap en heeft een positief effect op de vitaliteit en weerbaarheid. Verder
blijven mensen daarmee langer duurzaam inzetbaar voor de zorg.
Voor het bevorderen van vitaliteit maken we tevens gebruik van de instrumenten die ons aangereikt
worden vanuit het Espria programma Mens & Arbeid. Daarnaast bouwen we gezamenlijk aan leiderschap,
zowel binnen het managementteam als in de gehele lijnorganisatie. Zodat we blijven groeien als gezonde
organisatie.
We streven naar bevlogen, vitale medewerkers die graag bij ons willen (blijven) werken. Bevlogenheid is
licht en magisch. Je kunt het niet aanraken of ‘organiseren’. Mensen die zich gewaardeerd voelen, goed in
hun vel zitten, vitaal en goed in balans zijn, eigen regie ervaren in hun leven en hun werk zijn vaak
bevlogen. Wij geloven dat bevlogenheid niet ‘maakbaar’ is, maar van binnenuit komt en zich onder de
juiste omstandigheden manifesteert. Onze strategie is daarom om met elkaar meer te gaan vliegen, vitaler
te worden en zingeving te ervaren. Vanuit de oprechte overtuiging dat we iedereen hard nodig hebben en
iedereen ertoe doet.

2.2.2 Resultaten 2021
Ook in 2021 heeft corona een grote impact gehad op medewerkers. De coronagolven volgden elkaar kort
na elkaar op en er was weinig tijd om tussendoor bij te komen en te werken aan de grote uitdagingen waar
we voor staan. Dit is zichtbaar in een hoog verzuim. Toch was in 2021 ook een zekere mate van routine
merkbaar in het omgaan met corona in het dagelijks werk.
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Werving en selectie
In 2021 is veel aandacht besteed aan diverse wervingscampagnes rondom de meest urgente vacatures.
Met het oog op de beweging naar het verder vergroten van het aantal beschikbare medewerkers op de
arbeidsmarkt en de juiste deskundigheid is extra inzet op de werving van Helpenden Zorg en Welzijn (Plus).
Ook is een extra wervingscampagne gedaan in de drie zuidelijke rayons voor de BBL zij-instroom binnen
Icare. Deze klassen zijn in januari 2022 gestart. We verwachten hiermee ook weer interne doorgroei te
bevorderen van helpende zorg en welzijn naar verzorgende IG.
In onze werving laten we zien dat we een aantrekkelijke Magnet-werkgever zijn waar ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast zetten we verschillende ondersteunende tools in om o.b.v.
data gerichter, efficiënter en effectiever de juiste doelgroepen te benaderen. Verder is de rol van
rayoncoördinator W&S aangescherpt zodat samenspel tussen rayon, recruitment en communicatie beter
op elkaar is uitgelijnd. Ook is er is een richtlijn socialmediagebruik opgesteld, waarbij centraal data
gemeten, gebruikt en beheerd kan worden.
Vanuit de inzet van coronavrijwilligers is in 2021 een pilot ‘Student werft Student’ gestart. In samenwerking
tussen Recruitment en Communicatie is er een opzet gemaakt voor een jaarplanning/agenda voor gerichte
wervingsacties en campagnes per rayon om Icare-breed goed en met regelmaat op de (online)
arbeidsmarkt vindbaar en zichtbaar te zijn. Daarbij wordt er samengewerkt met omliggende zorginstanties.
Strategische personeelsplanning
We worden steeds beter in het genereren, interpreteren en extrapoleren van data voor het toekomst- en
doelgericht werven. Op basis van capaciteit, Strategische Personeelsplanning (SPP), ziekteverzuim, min- en
plusuren wordt berekend waar vacatures ontstaan en waar dit nog niet aan de orde is. Deze inzichten
worden maandelijks in een multidisciplinair overleg besproken met o.a. een vertegenwoordiging uit de
rayons, HR-adviseur, praktijkopleider en casemanager verzuim.
In-/door-/uitstroom
De instroom in 2021 is met 645 mensen fors hoger dan vorig jaar (537). Deze toename van 20% is uiteraard
een gunstige ontwikkeling. Tegelijkertijd is de uitstroom in 2021 met 933 mensen ook hoger dan vorig jaar
(866). Een toename van 7,7%. Een deel van deze uitstroom betreft de medewerkers van Stichting
Missiehuis Vrijland die eind 2021 een nieuw bestuur buiten het Espria-concern kreeg. Gecorrigeerd op dit
effect is de uitstroom in de laatste vier maanden van 2021 circa 3,2% hoger dan vorig jaar. Per saldo is het
verschil tussen in- en uitstroom ten opzichte van vorig jaar kleiner, maar is nog steeds sprake van een
verdere afname.
Leren en ontwikkelen
Ook op dit terrein is in 2021 voortgang geboekt. Zo is er een traineeship ontwikkeld voor collega’s met
ambities door te groeien naar de rol van teammanagers en managers woonzorg. Verder zijn er
procesverbeteringen in kaart gebracht en zijn beleid, procedures, handboeken en overige documentatie
geactualiseerd. Ook zijn er nieuwe leerpaden (waaronder Kindzorg) ontwikkeld en via het Leerplein
beschikbaar gesteld. In ontwikkeling zijn de leerlijnen voor de functie Helpende Plus.
Medewerkerstevredenheid
Tot op heden wordt de medewerkerstevredenheid Icarebreed eens per twee jaar gemeten en
gerapporteerd. Eind 2021 is gestart met het voorbereiden van een advies over een nieuwe vorm van het
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het doel is daarbij het inzetten van het juiste instrument om
de tevredenheid van medewerkers effectief te kunnen meten en om vervolgens efficiënt met de resultaten
kortcyclisch aan de slag te kunnen gaan.
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Vitaliteit en verzuim
Ziekteverzuim blijft een punt van aandacht. Wij richten ons steeds meer op preventie, onder meer door
beleid en training op het gebied van fysieke belasting. En we werken aan het tijdig herkennen van psychisch
verzuim. Ook is onderzoek gedaan naar ondersteuning bieden aan medewerkers met geldzorgen, omdat
we verwachten dat er meer medewerkers met geldzorgen en daardoor stress zijn dan op dit moment
zichtbaar is. Ook dit kan tot verzuim kan leiden en zouden we graag in een vroeger stadium ombuigen.
Verder is er een plan in de maak om leveranciers op het gebied van preventie beter onder de aandacht te
brengen bij leidinggevenden.
Het verzuimpercentage voor Icare totaal is eind 2021 7,2% (vs norm 6,9%), waarbij extramuraal met 8,7%
(vs norm 7,1%) meer verzuim laat zien dan intramuraal met 5,9% (vs norm 5,8%). Het Espriabrede
verzuimproces, gefaciliteerd door het in 2021 geïmplementeerd systeem XpertSuite, is in alle rayons
geïmplementeerd. Uit de interne audit eind 2021 blijkt dat nog wel ruimte is voor verbetering. Dit geldt
met name voor het (tijdig) registeren van contactmomenten en re-integratieafspraken. Verder is het
verzuimbeleid geactualiseerd.
Op het gebied van Vitaliteit is veel aandacht gegaan naar het bekendmaken van het Espria-aanbod. Zo is er
een flyer Vitaliteit toegevoegd aan het Onboardingspakket voor nieuwe medewerkers. Ook is het
onderwerp vitaliteit en de ondersteunende toolkit gedeeld met leidinggevenden die het op hun beurt
hebben besproken in hun teams en op de locaties. Diverse collega’s hebben al een of meer webinars over
vitaliteit gevolgd.
Bij wijze van proef is in 2021 in het rayon Zuidoost-Drenthe gekozen voor de inzet van een Preventief
Medisch Onderzoek (PMO). Ongeveer 300 medewerkers hebben deelgenomen (30%). De eerste analyse
rechtvaardigt de inzet op fysieke belasting en geeft aanknopingspunten voor andere thema’s, zoals slapen,
herstel en mentale belasting. Dit krijgt in 2022 verder vorm en inhoud.
In het najaar van 2021 is de griepvaccinatie georganiseerd in samenwerking met Vaccinatiezorg en zijn er in
totaal 299 mensen op 17 verschillende locaties gevaccineerd. In verband met verzuim, quarantaine en
boostervaccinaties zijn er minder mensen voor griep gevaccineerd dan zich aanvankelijk hadden
aangemeld. Toen eind 2021 onduidelijk was of met name de jongere collega’s tijdig hun boostervaccinaties
via de GGD konden halen, hebben we, deels in samenwerking met o.a. GGZ-Drenthe, in korte tijd een
aantal eigen boostervaccinatiedagen georganiseerd. Hier is ruim gebruik van gemaakt.
Veiligheid en kwaliteitsbewaking
In 2021 is de RI&E methodiek geëvalueerd en herijkt. De nieuwe methodiek is kortcyclischer en
dynamischer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een digitale tool die snel en effectief de verbeterpunten
inzichtelijk maakt.
Om veiligheid en kwaliteit te waarborgen zijn er vanuit arbo de volgende stappen gezet:
 iedere maand worden de incidentmeldingen bekeken en bij bepaalde ernst/herhaling wordt de
teammanager geattendeerd op incidenten en bevraagd naar acties;
 ieder tertaal vindt een terugkoppeling plaats richting de rayons en huizen. Begin 2022 wordt weer een
jaaroverzicht gemaakt met daarbij waar mogelijk een analyse;
 er zijn gesprekken gevoerd met de SG groep Veilig Melden over verbeteren van het meldsysteem. Er
heeft een onderzoek plaatsgevonden naar andere applicaties;
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(Persoonlijk) Leiderschap
In de eerste helft van 2021 zijn de 7even leerexpedities voor leiderschap bij het management in Espriaverband uitgevoerd, naast de maandelijkse vakmanschapsboosts en inspiratiesessies. Na evaluatie is in
oktober 2021 gestart met de nieuwe reeks van de bestaande 7 essenties. De structuur is gewijzigd. Waar
we eerst elke maand een leerexpeditie uitvoerden, hebben we nu 1 keer in de 2 maanden een kennisdeling
en in de daarop volgende maand een verdieping. Deze keuze geeft meer ruimte aan verdieping en
toepassing van de kennisdeling. De praktische planning tussen Icare en het programma kende enige moeite
waardoor minder leidinggevenden dan gewenst aansluiten bij het programma.
Minder administratieve lasten, meer rust en regelmaat
Op verschillende manieren werken we aan steeds minder administratieve lasten, minder regels en meer
gemak. Enerzijds via het continu verbeteren (lean maken) van onze werkprocessen. Anderzijds via
veranderprogramma’s zoals Eenvoudige administratie en registratie.
De ondersteunende HR-processen liepen tot voor kort door verschillende bedrijfsonderdelen heen. In 2021
zijn de processen gestroomlijnd. De loketten voor leidinggevenden en medewerkers zijn logischer ingericht.
Personeelsregelingen zijn in 2020 en 2021 geactualiseerd. In 2021 is de informatie voor medewerkers ook
beter beschikbaar en vindbaar op intranet.
In 2021 is het Kader Werktijden geactualiseerd. Hierin is tevens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans
verwerkt. De implementatie vergt tijd, toelichting en gewenning. Waar enerzijds rust en regelmaat in de
roosters zeer nodig en wenselijk is, waren mensen gewend aan veel regelruimte om de planning en
roosters samen rond te krijgen. Tegelijk vroeg dat veel van de flexibiliteit van medewerkers. Steeds meer
teams gaan over tot bovenwijks geroosterd. Ook de in ontwikkeling zijnde flexpool biedt teams meer
ruimte om tijdelijk bij te schalen bij ‘piek en ziek’-situaties. De verwachting is dat medewerkers hiermee
eenvoudiger hun contracturen kunnen realiseren waardoor de werk-privébalans verbetert.
Ook het veranderprogramma Eenvoudige administratie & registratie heeft als doel rust en regelmaat in de
planning en roostering te organiseren zodat er meer tijd overblijft voor passende zorg voor huidige en
nieuwe klanten. In 2021 is gezamenlijk een klantreisproces inclusief planning ontwikkeld dat in 2022 als
basis zal fungeren voor teams. Na training op het nieuwe planproces gaan teams gefaseerd over naar de
nieuwe werkwijze die gebaseerd is op het principe zorgplan=planning=realisatie. Uiteindelijk leidt het voor
teams tot meer focus op het zorgplan vanuit het verpleegkundig proces en minder verspilling aan
registraties en mutaties. Mutaties die overblijven gebeuren digitaal. Medio december 2021 zijn alle
wijkverpleegkundigen overgegaan naar een eenvoudige werkwijze voor onplanbare zorg en de
cliëntgebonden afstemming. Hierbij is de verloning losgekoppeld van de registratie, een belangrijke
mijlpaal. De wijkverpleegkundige registreert nu op uursoort, werktijd extramuraal en op de indirecte
uursoorten. Deze aanpassing leidde tot een vermindering van de administratielast.

2.2.3 Medezeggenschap
De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is binnen Espria op twee niveaus georganiseerd: op
Espria-niveau (COR) en op niveau van de groepsmaatschappij (OR). In 2019 heeft de nieuwe werkwijze van
de OR een vervolg gekregen en zijn nagenoeg alle Onderdeelcommissies vervangen door satellieten.
In 2021 zijn er verkiezingen geweest en is de samenstelling van de OR deels gewijzigd en in aantal leden
nagenoeg verdubbeld. Reden hiervoor was het beter borgen van de kwaliteit en continuïteit van de
medezeggenschap.
De OR vergadert maandelijks eenmaal met de directie. De commissiemedewerker heeft elke maand een
overleg met de stafmanager M&A en een HR-adviseur. De commissie Financiën heeft elk tertaal een
overleg met de stafmanager Financiën. Recentelijk is ook een commissie Communicatie geïnstalleerd. Deze
commissie heeft periodiek overleg met een communicatieadviseur.
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In 2021 heeft de OR een aantal advies- en instemmingsaanvragen behandeld. Daarbij is in een aantal
gevallen input gevraagd aan de satellieten of aan een groep direct betrokken medewerkers. De OR heeft, in
sommige gevallen na kritisch beraad met de achterban en vaak met constructieve aanbevelingen, positief
geadviseerd op alle adviesaanvragen en positief ingestemd met de instemmingsaanvragen. Zonder volledig
te zijn volgt hieronder een overzicht waarover is geadviseerd dan wel ingestemd:














Instemming protocol beeldschermbril
Instemming uitstel RI&E
Instemmingsaanvraag regeling kinderopvang bij Corona
Instemming Hepatitus B
Instemming Kader Werktijden versie 22-09-2020
Instemming rittenregistratiesysteem
Input OR VVT Icare voor jaarplan
Advies overdracht bestuur Stichting Missiehuis Vrijland
Instemmingsaanvraag Kader Werktijden (3 kleine aanpassingen)
Instemmingsaanvraag beleid Logging ONS
Instemmingsaanvraag wijziging methodiek RI&E
Instemmingsaanvraag protocol extreme weersomstandigheden
Initiatiefvoorstel reiskosten – thuiswerken

Er is preadvies uitgebracht aan de COR over
 Preadvies samenvoeging TBG Icare met De Trans
 Reactie aan COR inzake SSC inclusief FBE
Verder is de OR ter informatie meegenomen op o.a. de onderwerpen:
 Herontwerp wijkteams
 Visie op flex
 Intervisie/intercollegiale toetsing
 Voortgang functiehuis
 Input op meerjarenplan
 Ontwikkeling in de regio, o.a. visie van Drenthe en Zwolle
 Duurzame inzetbaarheid/vitaliteit/verzuim/preventie
 Voortgang Thuisbegeleiding
 Voortgang FBE
Ten slotte is in de OR tijdens de OV bijgepraat op de doorontwikkeling van Magnet en de strategische
programma’s:
 Passende Zorg
 Toekomstbestendige Zorg Thuis
 Shared Governance 2.0
 Eenvoudige registratie en administratie (inclusief de SOW subsidie)
 Capaciteitsmanagement
 Verzuim
 Regionale samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg
 Operationele besturing
Vanwege corona heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met OR over de maatregelen.
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2.2.4 Medewerkersparticipatie
Naast de wettelijk verplichte Cliënten- en Ondernemingsraad heeft Icare ook de zeggenschap van
professionals georganiseerd in de Shared Governance structuur. Via Shared Governance (SG) hebben
professionals in de wijkverpleging binnen de kaders van hun expertise maximale zeggenschap en
eigenaarschap over de kwaliteit en veiligheid van de klant. De algemene rol vergelijkbaar met een
Verpleegkundige- en verzorgenden adviesraad wordt vervuld door de Coördinerende Raad Shared
Governance (SG). De deelnemers aan het overleg zijn allen voorzitter van de verschillende SG-groepen
(kwaliteits- of expertgroepen). In de afgelopen jaren heeft er een verscherping op de opdracht van elke
groep plaatsgevonden, waardoor verbetering plaatsvond van de effectiviteit van deze structuur. Ook is een
versterking van de verbinding intra- en extramuraal opgebouwd, om zo zeggenschap van professionals op
de belangrijke terreinen in te bouwen en optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Intussen
is er ook een platform voor verzorgenden. In 2022 krijgt Shared Governance ook intramuraal verder vorm
en inhoud. Logischerwijs is ook in de strategie van de situatie rondom corona vanaf het begin de
zeggenschap van professionals geborgd in de kern van onze aanpak.

2.3 Cliënt
2.3.1 Beleid
Om zorg in Nederland passend, toegankelijk en betaalbaar houden zijn fundamentele veranderingen nodig,
maatschappelijk/politiek, in de sector, regionaal en bij zorgaanbieders zelf. Als Icare voelen we de urgentie
en verantwoordelijkheid om, met de sector en andere regionale spelers, een belangrijke bijdrage te leveren
aan de oplossing. Door proactief mee te denken, waar logisch een voortrekkersrol te pakken, regionaal te
experimenteren en binnen de eigen organisatie buiten onze eigen comfortzone te treden.
Onze grootste ambitie én uitdaging de komende jaren is kwaliteit en kwantiteit van zorg in balans te
houden én ruimte vrij te spelen voor noodzakelijke verbeteringen en vernieuwing. De juiste zorg op de
juiste plek betekent niet alleen het verplaatsen van zorg zodat de keten niet verstopt. Het is ook met
andere ogen kijken naar zorg en welzijn. Kritisch zijn op óf en zo ja welke zorg in welke situatie passend is,
welk deskundigheidsniveau kan of moet worden ingezet en welke zorgtechnologie of hulpmiddelen klanten
zelfredzamer kunnen maken. Daarnaast is groeiende aandacht voor preventie. We richten ons daarbij
primair op preventie van vallen, ondervoeding en mantelzorgoverbelasting, omdat die de meeste impact
hebben op het voorkomen van grotere zorgvraag of uitstellen van zorg.
Ook draagt een verdere vereenvoudiging en digitalisering van processen bij aan het vrijspelen van
capaciteit om aan de groeiende vraag naar zorg te kunnen blijven voldoen. En hopen we met de inzet van
technologie een bijdrage te leveren aan het verlagen van gezondheidsverschillen.
Samen kunnen we meer dan alleen. Daarom voeren we de dialoog met toezichthouders, financiers,
branches, belangenorganisaties en onze directe netwerkpartners. Daarnaast organiseren we regionale
samenwerking met andere zorgaanbieders en participeren we actief in initiatieven van anderen.
Bijvoorbeeld op het gebied van preventie, acute verpleegkundige nachtzorg, revalidatie en palliatieve zorg.
Daarbij zijn huisartsen en ziekenhuizen onze belangrijkste samenwerkingspartners in de rol van verwijzer.
En werken we samen met gemeenten en welzijnsorganisaties aan het voorkomen van zorgvraag. Zo
organiseren we samen de juiste zorg op de juiste plek.
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Naast continuïteit van zorg werken we aan het merkbaar beter maken van de kwaliteit van zorg die steeds
complexer wordt. Uiteraard door te blijven investeren in leren en ontwikkelen van onze professionals en
leidinggevenden. Maar ook door bij te dragen aan onderzoeken, draaien van pilots en meten van effecten
en die via digitale kwaliteitsdashboards beschikbaar te stellen aan teams. Deze dashboards geven ons,
naast heldere inzichten, aanknopingspunten voor duurzame verbetering en vernieuwing. Met onze Shared
Goverance, kennisstructuur, intervisie en intercollegiale toetsing, interne en externe audits is continu
werken aan kwaliteit integraal onderdeel van ons werk.

2.3.2 Resultaten 2021
Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)
In de regionale afstemming rondom de aanpak van corona is de vraag om intensivering van de
thuismonitoring aan de orde geweest. Een actieve bijdrage vanuit Icare hierin helpt de druk in de keten te
verlichten. Onze verwachting is dat COVID-19 in deze ontwikkeling een vliegwielfunctie zal hebben. Onze
zichtbare rol in de regionale ketenoverleggen zal ons helpen tijdig goede afstemming te realiseren met een
passende bijdrage.
In de regio Gelderse Vallei worden ontwikkeltrajecten JZOJP gerealiseerd in het regionale netwerk Vallei
Vitaal en Vallei Vitaal & Gezond. Hiertoe is een grootschalig programma gestart dat in 2022 in de
realisatiefase zal komen. In samenwerking met ziekenhuis Treant is een startbijeenkomst gehouden met
management, Raad van Bestuur en enkele medisch specialisten om de kansen voor JZOJP in deze regio
verder te concretiseren. Ook is gestart met het project van thuis toediening van chemotherapie. Met Isala
is de deelname aan het transitieteam JZOJP verder uitgewerkt en is daarnaast een nadere uitwisseling van
data in opbouw om zo te komen tot betere interventies. Dit gebeurt mede in de Regionale Zorg Alliantie
Zwolle e.o. Met ziekenhuis Sint Jansdal is de samenwerking op het gebied van oncologische zorg thuis
positief geëvalueerd en worden stapsgewijs uitbreidingen uitgewerkt. In samenwerking met het
Wilhelmina Ziekenhuis wordt gewerkt aan het nader verkennen van revalidatie-samenwerking (tezamen
met Interzorg) en zijn de vakinhoudelijke collega’s aan zet. Tevens wordt de beoogde huisvesting daarbij
verkend.
In alle regio’s wordt telkens de ervaring die elders is opgedaan benut en verrijkt. Hoewel de beweging van
JZOJP zeer noodzakelijk is, is de structurele financiering van deze zorg nog een aandachtspunt en nog niet
goed structureel verankerd of soms juist een nieuwe administratieve last. Voor de COVID-19-pandemie zijn
de samenwerkingsstructuren met het ROAZNN (vertegenwoordigende deelname aan het strategisch
kernteam) en RONAZ Drenthe samengevoegd. Ook in alle andere regio’s hebben we structurele aansluiting
via collegiale vertegenwoordiging.
De zorgvraag van mensen met een Wlz-indicatie zal in steeds grotere mate in de thuissituatie opgepakt
worden. Dat vindt nu al plaats. In de afgelopen jaren is in verhouding een steeds groter aandeel van de zorg
in de thuissituatie verleend aan cliënten met een Wlz-indicatie. Door deze stijgende zorgvraag zien we dat
de aard van de zorgverlening thuis verandert. Om die reden hebben we in 2021 de eerste stappen gezet om
extra capaciteit in de vorm van Helpenden Zorg en Welzijn te werven en een passend aanbod te
ontwikkelen voor deze doelgroep vanuit een meer welzijnsgerichte ondersteuning. Gebleken is dat dit in
onze reguliere structuur te langzaam op gang komt. Om die reden hebben we besloten dit aanbod te
ontwikkelen vanuit een ‘greenfield’-benadering. In 2022 krijgt dit verder vorm en inhoud.
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Kwaliteit
Kwaliteit wordt binnen Icare geborgd door het kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de HKZnormering voor de VVT. Sinds 2007 is Icare in het bezit van een HKZ-kwaliteitscertificaat. Periodiek wordt
het kwaliteitsmanagementsysteem getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling, Lloyd’s. De
aanbevelingen en bevindingen worden doorvertaald naar diverse verbeteracties.
In februari 2021 is Icare door Lloyd’s geaudit om vast te stellen of het managementsysteem van Stichting
Icare voldoet aan de eisen uit de HKZ VVT (2015). Overall is de conclusie dat de organisatie beschikt over
een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem dat de organisatie ondersteunt in het realiseren van
haar doelstellingen.
Het kwaliteitsjaarplan verpleeghuiszorg voor onze intramurale locaties is in samenspraak met
cliëntvertegenwoordiging opgezet en goedgekeurd door het Zorgkantoor.
De kwaliteitssignaleringen vanuit audits, inspectiebezoeken, calamiteitenonderzoeken en zorginhoudelijke
implementatietrajecten wijzen op het belang van continu ondersteuning bieden aan professionals bij het
methodisch handelen. In de verschillende programma’s (passende zorg, OMAHA, kwaliteitsdashboard,
kwaliteitsaudits, implementatie ACP, etc.) komt dit punt wel aan de orde, maar onvoldoende expliciet in de
verwachting die we hebben, de standaard die we daarbij hanteren en de wijze waarop we de medewerkers
daarin ondersteuning bieden. Extra actie zal daarop gericht zijn. Eind 2021 is een eerste stap gezet in het
maken van een professioneel Icare-kader voor het methodisch handelen. Dit gaat we in 2022 in
samenspraak met de zorgverleners waar nodig verder concretiseren.
Voor de intercollegiale toetsing in de extramurale zorg zijn zes verpleegkundigen gestart met de opleiding
van begeleider/coach. De bestaande methodiek van visitaties rondom het gebruik van zorgplannen wordt
vervolgens in afstemming met deze groep verpleegkundigen waar nodig aangepast aan de nieuwe
ontwikkelingen. Tevens zullen zij collega’s gaan ondersteunen bij de invoering van de intercollegiale
toetsing.
Er is bij medewerkers een grote behoefte aan ruimte en gelegenheid om met elkaar het gesprek te voeren
over de zorg. Met het introduceren van intervisie voor alle wijkteams (subsidie SOW) willen we ervoor
zorgen dat deze ruimte ontstaat en dat er ook gelegenheid is om met elkaar complexe kwaliteitsthema’s
door te spreken. De hulpmiddelen voor wijkteams om deze intervisie in te vullen, zijn op intranet
beschikbaar en is er een ondersteuningsstructuur om waar nodig advies en ondersteuning te bieden. De
intervisie is in het najaar gestart.
Met de stijging van de coronabesmettingscijfers is er met name op de intramurale locaties veel druk
ontstaan. De volle prioriteit lag op het zorgen voor continuïteit (bij alle uitval van zorgverleners) en het
borgen van hygiëne. Dit laatste vraagt om continue scherpte en precisie in de uitvoering van de
maatregelen. Onze verwachting is dat dit thema meer structurele borging vereist. Om die redenen is het
voornemen om in de organisatie een functie deskundige infectiepreventie in te richten, zodat we niet
langer afhankelijk zijn van externe deskundigheid. We zullen daarvoor een medewerker aanmelden voor de
opleiding deskundige infectiepreventie. Daarnaast wordt actief aangesloten op regionale
scholingsmogelijkheden vanuit het ABR-netwerk (Antibiotica Resistentie).
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Klanttevredenheid
Klanten en bewoners die hebben deelgenomen aan de meting zijn gemiddeld genomen zeer tevreden over
Icare (scores tussen 8+ en 9+). Het aantal waarderingen voor de wijkverpleging laat in de laatste vier
maanden van 2021 op Zorgkaart Nederland een enorme stijging zien. Belangrijkste reden hiervoor is de
uitvoering van de PREM-Wijkverpleging door Nedap, leverancier van ons zorgsysteem. Omdat de vragen uit
de PREM overeenkomen met die op Zorgkaart Nederland, konden de meeste waarderingen – na
toestemming door de ondervraagde klanten – doorgezet worden op Zorgkaart Nederland. Intramuraal
maakten we gebruik van waarderingsgesprekken. Daarbij geven bewoners aan het meest tevreden te zijn
over de zorg in het algemeen en de persoonlijke aandacht voor zowel de bewoner als de familie. Vaak
wordt waardering voor het hard werkende personeel genoemd en de communicatie en
informatievoorziening.
Klachten
In 2021 zijn er in totaal 113 klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris (58) en door medewerkers via de
kwaliteitsapp (55).
In algemene zin geeft de klachtenfunctionaris aan dat er sprake is van complexere casuïstiek, waarbij de
verwachtingen en houding van klanten hoge eisen stellen aan communicatie van medewerkers. Met de
druk op de teams om in tijden van toenemende schaarste te komen tot passende oplossingen, is ook het
risico groter dat ontevredenheid bij klanten toeneemt. Met het aanbieden van meer mogelijkheden voor
intervisie en scholing in gespreksvoering willen we de teams hierin ondersteunen.
Vanuit de werkgroep Klachten (onderdeel van de tafel Kwaliteit en Veiligheid Espria) ligt er een voorstel om
te komen tot een eenduidige klachtenrapportage. Hierdoor zijn wettelijke doorlooptijden van klachten
inzichtelijk en eventuele trendanalyses mogelijk.
Vanaf 2022 is een nieuwe klachtenfunctionaris van start gegaan. Verder loopt er een initiatief vanuit het
Espria-programma Merkbaar Beter over narratieve verantwoording en reflectie gericht op leren en
verbeteren binnen de groepsmaatschappijen. In 2021 is de eerste fase van het onderzoek in samenwerking
met de Stichting Presentie uitgevoerd. Het is de bedoeling om hier in de eerste vier maanden van 2022
verder mee te gaan en klachten van klanten als verhaal hierbij te betrekken.
Meldingen incidenten
In 2021 zijn 13.208 incidenten gemeld. Hiervan is 70% thuiszorg en 30% intramuraal. Het betreft voor het
grootste deel incidenten met medicatie en vallen. Incidenten worden in de teams in weekstarts besproken
met de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen.
Wat eind 2021 vooral opvalt, is de afname van het aandeel medicijnincidenten. Dit lijkt een gevolg van de
invoering van Ncare. Voorafgaand aan een bezoek bij een klant kan een medewerker al checken welke
medicatie aan de orde is. Het is sneller zichtbaar als iets niet is afgetekend en collega’s spreken elkaar
hierop aan. Voor het thema vallen is een aanpak voorbereid om valrisico’s en risico’s op ondervoeding (een
belangrijke indicator voor valrisico) tijdig te signaleren met vervolgens toewijzing naar een adequaat
vervolg. Hiertoe zal in samenwerking met Merkbaar Beter een pilot starten om de aanpak te toetsen en te
verbeteren.
In 2022 blijft Icare nog werken met de Icare-kwaliteitsapp. In het voorjaar van 2022 wordt de
gebruiksvriendelijkheid van de app verbeterd. Daarnaast is het voornemen om medio 2022 een keuze te
maken voor het systeem dan we in 2023 kunnen gaan gebruiken. Dit in afstemming met Espria-collega’s.
Het aantal meldingen van geweld (agressie) tussen medebewoners (of mantelzorgers) in 2021 bedroeg 766
(o.b.v. melding van agressie).
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IGJ
In 2021 zijn er drie meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De meldingen zijn
onderzocht en er is over gerapporteerd aan IGJ. Twee meldingen waren n.a.v. een klacht van familie, die bij
nader onderzoek geen calamiteit bleken te zijn. De andere melding is als calamiteit geanalyseerd. In alle
situaties hebben we de geleerde lessen vertaald in verbetermaatregelen en ingebed in onze werkwijzen.
Er zijn in 2021 twee intramurale IGJ-bezoeken geweest. Het eerste bezoek was een themabezoek COVID-19
in locatie Dekelhem, vanwege een corona-uitbraak in december 2020. Het tweede bezoek was een
inspectiebezoek in locatie Felixoord op de thema’s persoonsgerichte zorg, kwaliteit en veiligheid en inzet
van voldoende deskundig personeel in relatie tot de zorgvraag van de cliënten.
Verder zijn er in 2021 twee extramurale IGJ-toezichtbezoeken geweest: één in Groningen en één in
Nunspeet-West. Beide bezoeken waren aangekondigd met als doel om een oordeel te geven over de
kwaliteit en veiligheid van de zorg die Icare levert aan cliënten thuis. Om tot een oordeel te komen,
gebruikte de IGJ een toezichtinstrument gebaseerd op het toetsingskader “Toezicht op de zorg thuis”.
Thema’s waren: 1. Cliënt centraal, 2. Integrale zorg, 3. Veilig zorg thuis, 4. Professionele autonomie van de
wijkverpleegkundige, 5. Sturen op kwaliteit. De rapportages zijn door de IGJ vastgesteld en openbaar
gemaakt. De conclusie van beide bezoeken is dat Icare (grotendeels) voldoet aan alle door de IGJ getoetste
normen. Icare investeert in de kwaliteit van de zorgverlening en in een goede organisatie van de zorg.
Kwaliteitsmonitor
Alle wijkteams werken met het ECD. Daarmee zijn ook mogelijkheden ter beschikking om digitaal
informatie ter beschikking te krijgen om de kwaliteit van zorg te monitoren. In 2021 is prioriteit gegeven
aan de thema’s corona, Advanced Care Planning en decubitus/wondzorg. De gegevens zijn gereed gemaakt
voor actueel inzicht per team. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2022 het kwaliteitsdashboard
breed beschikbaar gesteld.
Brandveiligheid/BHV
Brandveiligheidsmaatregelen zijn op alle locaties, zowel intramuraal als extramuraal, conform ons
brandveiligheidsbeleid ingevoerd. Op basis van ons monitorsysteem worden waar nodig aanpassingen en
verbeteringen ingezet. Op locaties waarvan Icare geen eigenaar is vindt afstemming met de verhuurder
plaats over het aanbrengen van aanvullende veiligheidsmaatregelen.
Kwaliteit van zorgdossiers
Op de intramurale locaties in Drenthe wordt een interne check uitgevoerd in nauwe samenwerking met
leden van de Cliëntenraad. Onderdeel hiervan is een structurele zorgdossiercheck, uitgevoerd door de HBO
VGG’ers. Doel van deze check is te komen tot continue borging en verbetering van de kwaliteit van de
zorgleefplannen en dossiervoering. Het evaluatieformulier dat tijdens deze check wordt gebruikt is
aangepast aan het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De Cliëntenraadsleden zijn actief betrokken bij
uitvoering van deze check met een aantal eigen vraagstellingen. Uitkomsten van de zorgdossiercheck
worden vertaald naar verbeteringen op te onderscheiden organisatieniveaus. Extramuraal is de methodiek
van intercollegiale toetsing door middel van visitatie uitgevoerd, waarbij zorgplannen en het dagelijks
handelen van ieder wijkteam worden getoetst op een aantal vastgestelde kwaliteitsnormen en een
professioneel collegiaal oordeel. De uitkomsten van de toetsing vormen de basis voor verbetering in het
wijkteam en op geaggregeerd niveau voor verbetermaatregelen op organisatieniveau.
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2.3.3 Cliëntenparticipatie en medezeggenschap
De medezeggenschapstructuur voor klanten en bewoners is binnen Espria op drie niveaus georganiseerd.
De lokale cliëntenraden fungeren op het niveau van verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze lokale
cliëntenraden vaardigen vervolgens een vertegenwoordiging af naar de Cliëntenraad Icare (CRI). De CRI is
op zijn beurt weer vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR), die met de Raad van Bestuur van
Espria overleg voert over beleid en strategie. De inzet is steeds focus houden op het toegankelijk houden
van de zorg en de daadwerkelijk door de klant beleefde kwaliteit van zorg.
Per 1 december 2021 is een nieuwe onafhankelijke voorzitter van de CRI aangetreden. Het op peil houden
van het aantal leden en tijdig aantrekken van nieuwe leden zowel op Icare-niveau als lokaal, blijft een
uitdaging.
Net als in 2020 waren als gevolg van corona korte lijnen tussen de CRI, lokale cliëntenraden, directie en
management niet alleen wenselijk maar soms ook noodzakelijk, zoals bij nieuwe overheidsmaatregelen of
uitbraken in regio’s of locaties. De voorzitters van de lokale cliëntenraden zijn intensief betrokken bij
situaties waar sprake is van een COVID-19 uitbraak en de voorbereiding van passende maatregelen. Door
de raden en/of voorzitters telkens vroegtijdig te betrekken wordt het bewoners/familie-perspectief
nadrukkelijk verwerkt in alle stappen en verloopt ook de medezeggenschap op deze terreinen voortvarend
en opbouwend.
De vergaderingen vonden, afhankelijk van de toen geldende corona-adviezen en -maatregelen, soms
digitaal en soms op een externe locatie plaats. De geplande Toogdag Espria is i.v.m. coronamaatregelen
geannuleerd. Het overleggen via beeldscherm voelt voor de CRI wel als een belemmering om de
medezeggenschapsrol naar wens in te kunnen vullen. Desondanks is het gelukt de thema’s en gevraagde
adviezen te bespreken en tijdig tot besluitvorming te komen.
De betrokkenheid van de leden van de cliëntenraden is groot. Op enig moment hebben leden van de lokale
cliëntenraad zelfs ondersteund als ‘bezoekregisseur’ om bezoekers in de huizen bij aankomst te informeren
over de geldende coronamaatregelen en hen te begeleiden naar de bewoners die zij kwamen bezoeken.
Speerpunt voor de CRI in 2021 was het verbeteren van de communicatie met bewoners en hun
contactpersonen. Als gevolg van corona zijn er geen klantenarena’s gehouden. Wel heeft de CRI een
brochure gemaakt en op de websitepagina is contactinformatie over de leden geactualiseerd. Leden
hebben gemerkt dat ze nu beter vindbaar zijn voor bewoners en hun contactpersonen.
De CRI heeft in 2021:
 8 keer intern overleg gevoerd
 8 keer overleg met de directie Icare gevoerd, waarvan 2 keer een artikel 5 overleg met de voorzitter
van de Raad van Bestuur van Espria en directie
 3 keer overleg gevoerd vanuit de financiële commissie met de stafmanager financiën van Icare.
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De CRI heeft in 2021 een aantal advies- en instemmingsaanvragen in behandeling genomen. Op alle
aanvragen is positief gereageerd. Zonder volledig te willen zijn volgt hieronder een overzicht van de
onderwerpen waarover instemming is verleend of advies is gegeven.








Beleid gebruik audiovisuele middelen in de zorg
Analyse wet Zorg en Dwang
Analyse onvrijwillige zorg
Preadvies samenvoeging TBG Icare & De Trans
Advies kwaliteitsplan 2022 intramuraal
Advies overdracht zeggenschap Missiehuis Vrijland
Acute nachtzorg

2.4 Digitalisering
In 2020 berichtten we al dat corona ons meer dan ooit bewust heeft gemaakt van het belang en de
meerwaarde van innovatie en techniek in ons dagelijks werk. Door de noodzaak en urgentie heeft het ons
ook digitaal vaardiger gemaakt. Waren we eerst terughoudend met beeldbellen met collega’s of klanten,
nu weten we niet beter. Zorg op afstand kent uiteraard zijn beperkingen, maar heeft ook beslist voordelen
qua eenvoud en gemak voor klant en zorgverlener.
Via het Espria-programma Digitaal Aan Zet werken we de komende jaren aan het vereenvoudigen van onze
processen en systemen, het verbeteren van de gegevensuitwisseling en het vergroten van de inzet van
slimme functionaliteiten. Aandachtspunt daarbij is het digitaal vaardiger maken van medewerkers zodat de
vernieuwing niet alleen beschikbaar is, maar in de praktijk ook wordt toegepast. Doel is om de kwaliteit van
zorg en het welzijn voor klanten en bewoners te bevorderen, medewerkers te ontzorgen en om uiteindelijk
effectiever en efficiënter te worden in onze bedrijfsvoering. Via de pilot Digivaardig in de zorg zijn collega’s
opgeleid tot DigiCoach. Hun rol is collega’s coachen in het digivaardiger worden zodat zij steeds meer
vertrouwd raken met de digitale mogelijkheden in hun dagelijks werk zoals digitalisering van administratie,
de inzet van hulpmiddelen, maar ook zorgtechnologie. De DigiCoaches zijn ingezet in twee extramurale
wijkteams en twee woningen van Kloosterakker. De reacties zijn tot nu toe positief. Vanwege corona is de
inzet van DigiCoaches nog niet op volle sterkte.
Zorgtechnologie wordt door Icare gezien als één van de oplossingen om te werken aan andere en slimmere
oplossingen in het veranderende zorglandschap. Enerzijds om te blijven aansluiten bij wensen en
behoeften van klanten, anderzijds om slimme oplossingen te bieden rondom de arbeidsmarktproblematiek.
In de directe zorgprocessen vindt onderzoek plaats welke meerwaarde innovaties bieden aan de kwaliteit
van zorg, vanuit het perspectief van de klant, medewerker en organisatie (Value Profit Chain).
Investeringen in onderzoek, selectie en implementatie van slimme technologische oplossingen worden
zoveel mogelijk gefinancierd met toegekende kwaliteitsgelden en subsidies. Niet alle slimme innovatie is
bruikbaar binnen de Icare-context. We proberen het daarom eerst op kleine schaal uit, evalueren en
beslissen vervolgens of we het Icarebreed willen inzetten of toch niet. Sinds 2021 werken we met een
innovatiekalender om onze afwegingen en keuzes explicieter vast te leggen.
De Wet Zorg en Dwang raakt steeds meer ingebed in het het dagelijks werk bij de intramurale zorg. Als
vervolgstap is in 2021 een ‘open deuren’ pilot ontwikkeld voor onze huizen. Doel hiervan is dat bewoners
zo min mogelijk beperkingen ervaren en toch veilig zijn. Die veiligheid wordt, naast menselijke inzet,
technisch ondersteund door middel van slimme sensoren die bewoners behorende tot een risicogroep met
zich meedragen zodat hun bewegingen kunnen worden gevolgd en zij altijd weer vindbaar zijn mochten zij
buiten gaan dwalen en zelf de weg terug niet kunnen vinden. Deze slimme sensoren zijn een aanvulling op
de al bekende bewegingssensoren op de locaties zelf. Die voorkomen dat mensen onnodig in hun rust
worden gestoord gedurende de nacht.
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Het digitale toedienregistratiesysteem Ncare is na een aantal pilots in voorgaande jaren in 2021 uiteindelijk
in de wijkverpleging geïmplementeerd. We zien eind 2021 een afname van het aantal medicijnincidenten
en denken dat dit systeem hier een bepalende factor in is geweest.
In het najaar van 2021 is een tweetal CNIO’s (Chief Nursing Information Officers) aangetrokken. Deze in de
zorg werkzame HBO verpleegkundigen hebben de rol om met hun ervaring uit de praktijk de verbinding
tussen de toenemende informatiebehoefte, digitalisering en toepasbaarheid voor zorgverleners te
bevorderen.

2.5 Samenwerkingsrelaties
Door corona is meer dan ooit duidelijk geworden dat samenwerking tussen zorgaanbieders en
samenwerking in netwerken met de overheid, financiers en in de wijk/regio, cruciaal zijn om
toegankelijkheid en continuïteit van zorg te borgen. Icare wil daarin een proactieve ketenpartner zijn. Met
name de ontwikkeling van regionale visies en regionale netwerken gericht op een nieuwe, andere, bredere
kijk op preventie, interventies in zorg en welzijn (deels gereed, deels in wording), op gebied van VVT, is erg
actueel. Dit komt o.a. tot uitdrukking in diverse initiatieven rond zorg en wijkgerichte preventie,
levensfasebewust bouwen, het inrichten van (informele) netwerken rondom specifieke doelgroepen,
ziekenhuisverplaatste zorg thuis en afspraken over een veilige infrastructuur voor analyse van data en
informatie-uitwisseling tussen samenwerkende partijen.
Zonder volledig te willen zijn is hieronder een aantal huidige samenwerkingsrelaties nader belicht.

2.5.1 Acute verpleegkundige nachtzorg
Regionale samenwerking op het gebied van acute verpleegkundige nachtzorg krijgt steeds meer vorm. In
vier regio’s zijn de gezamenlijke nachtroutes operationeel: Gelderse Vallei (met Santé, Opella, Vilente),
Flevoland (met Allerzorg en Coloriet), Noord Drenthe (met Interzorg, Derkshoes en Zorggroep Drenthe).
Icare is in deze drie regio’s hoofduitvoerder en rijdende partij. Daarnaast participeert Icare in Groningen
(met TSN, ZINN, Thuiszorg Comfort, Zorggroep Meander, Oosterlengte en Zonnehuisgroep Noord).
Momenteel zijn er verkennende, soms al vergevorderde gesprekken over samenwerking in de regio’s
Veluwe Noord (met Allerzorg en Zorggroep Noord West Veluwe), Eemland (met Beweging 3.0, Lyvore, De
Haven en Amaris Zorggroep), Noord-Overijssel (met Carinova, Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Saxenburgh
en wijkverpleging Zwolle, een samenwerking van Carinova, IJsselheem, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel
Vecht), Meppel e.o. (met Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Noorderboog, Carinova en Beter Thuis Wonen),
Zuid Oost Drenthe (met Tangenborgh, Beter Thuis Wonen en Treant).

2.5.2 Huisartsen en ziekenhuizen
Samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen krijgt naast de bilaterale relaties op alle lagen in de
organisatie ook vorm via o.a. de Drentse Zorgtafel (provincie, ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten,
zorgbelang, VVT met primair focus op behoud ziekenhuiszorg) en Drentse Alliantie voor ouderenzorg
(verzekeraars, gemeenten, huisartsen, VVT, welzijn), Flevolandse Zorgtafel (als vervolg op de
Toekomstverkenning VWS rondom het faillissement van de IJsselmeer Ziekenhuizen), Gezond Veluwe,
Regionale Zorgalliantie Zwolle en Informatieberaad Groot Zwolle, en in de regio Gelderse Vallei met de
twee programmalijnen van Vallei Vitaal en Vallei Vitaal & Gezond (het zgn. Kavelmodel in Ede). Daarnaast is
Icare verbonden met verschillende transitieteams van ziekenhuizen. Ondermeer met Isala en het St. Jansdal
ziekenhuis. Vanuit die samenwerking wordt bijvoorbeeld de verschuiving van oncologische zorg
(infusietherapie thuis) met het St. Jansdal ziekenhuis vormgegeven en vindt momenteel uitbreiding plaats
naar andere ziekenhuizen.
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In nauwe samenwerking met Huisartsen Zorg Drenthe (HZD) en het Wilhelmina Ziekenhuis en het palliatief
netwerk Drenthe is gewerkt aan het tot stand brengen van een gezamenlijke opzet om de Advanced Care
Planning op een hoger niveau te brengen. Dit is in 2021 verder uitgewerkt en dient inmiddels in andere
regio’s als voorbeeld. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de HZD gewerkt aan een
onderzoeksproject rondom voeding en zorg, wat in 2022 verder zijn uitwerking zal kennen.
Met huisartsenpraktijken zijn werkafspraken gemaakt over afstemming en overdracht in de dagelijkse zorg
in de wijk. Aanvullend geven wij op veel plaatsen in ons werkgebied in samenwerking met huisartsen en
andere eerstelijns-aanbieders invulling aan integrale zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen. Een
voorbeeld van een dergelijk programma is Integrale Ouderenzorg in Drenthe en preventief werken we
samen met huisartsen in Hoogeveen, Zwolle aan Gezonde wijken. De (verwachte) overbelasting van
spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenposten (HAP’s) en Ambulancezorg met acute vragen van kwetsbare
ouderen heeft geleid tot een breed palet aan samenwerkingsinitiatieven met HAP’s en SEH van
ziekenhuizen en ambulancediensten in het vormen van een passende acute zorgketen. Voorbeelden zijn de
trajecten rondom zorgcoördinatie met inzet van Zorgcentrale Noord (ZCN) en/of een wijkverpleegkundige
in de samenwerking met de spoedketen met SEH, regionale ambulancedienst (meldkamer) en triagisten
huisartsenpost. In de regio groot Zwolle is dit het meest concreet vormgegeven.
Ook de keten voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) wordt intensief verbeterd, ondersteund met de
Merkbaar Beter module Revalideren en herstellen bij ons. Voor de toekomstbestendigheid van kwalitatief
goede GRZ in de regio is Icare een samenwerking aangegaan met Interzorg Noord-Nederland. Professionals
zijn het er over eens dat samenwerking voor de doelgroep een grote meerwaarde heeft.
Gedurende de COVID-19 pandemie is de intensieve verbinding met ROAZ/RONAZ of vergelijkbare
structuren regionaal voortgezet. Na alle vaccinatierondes is COVID-19 inmiddels steeds gebruikelijker en
zijn we onderweg om de benodigde werkwijzen geheel te integreren in ons dagelijks werk.
Ten slotte vindt in vrijwel het gehele werkgebied afstemming plaats over initiatieven voor continue
verbetering van zorg op aandachtsgebieden in de ketenzorg, zoals dementiezorg, trombose, palliatieve
zorg, CVA, neurologie inclusief Parkinson, wond- en stomazorg, diabetes, astma/COPD. Bij de
doorontwikkeling van de ketenzorg in het kader van JZOJP zijn huisartsen en medisch specialisten een
belangrijke samenwerkingspartner. Voor veel ziekenhuizen is Icare een voorkeursaanbieder voor complexe
zorg. Daarnaast ontwikkelen we ons door op het gebied van onze deskundigheid rond het omgaan met
probleemgedrag bij mensen met dementie.

2.5.3 Verpleeghuizen
Icare heeft vanuit de wijkverpleging met verschillende woonzorglocaties afspraken over het leveren van
een achterwachtvoorziening voor verpleegkundige oproepen (vooral in de wijkverpleging van deze
organisaties en vooral ’s nachts). Intramuraal streven we naar het werken aan gezamenlijke triage, om zo
enerzijds de specialist ouderengeneeskunde beschikbaar te houden op de essentiële onderdelen en
anderzijds het werk voor verpleegkundigen interessant te houden. Ook zoeken we afstemming over
realisatie van overbruggingszorg bij klanten met een intramurale indicatie die op de wachtlijst van het
verpleeghuis staan. Voor de inzet van ELV-bedden en respijtzorg zoeken we, naast onze eigen bedden, waar
mogelijk samenwerking met lokale partners. Met enkele organisaties is in het kader van het Lerend
Netwerk (kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) intensiever contact om te leren met en van elkaar. Daarnaast is
de IBS onder de Wet Zorg en Dwang (WZD) ter hand genomen. Dit betreft een samenwerking tussen de
GGZ crisisdienst in Drenthe in de rol van frontoffice, Specialisten Ouderengeneeskunde (in gevallen van
dementie met primaire cognitieve problematiek) en psychiaters (bij onduidelijke of multi-problematiek) in
het zorgnetwerk in Drenthe, tezamen met de andere zorgaanbieders VVT met een behandeldienst.
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Verder ontwikkelt de VVT regio Drenthe-intramuraal gezamenlijk eenduidige begeleiding van leerlingen in
een tweetal projecten gericht op het borgen van voldoende personeel in de toekomst en het borgen van de
beschikbaarheid van hoog specialistische functies in de regio. Daarnaast is een pilot voor eenduidige triage
door verpleegkundigen gestart en is een medisch leiderschapstraject gestart voor de Specialist
Ouderenzorg/Verpleegkundig Specialist. Waar van toepassing doen we mee aan vergelijkbare trajecten in
de regio Vallei Vitaal voor Felixoord.

2.5.4 Overige zorgvormen/dienstverlening
Met vrijwel alle hospices in ons werkgebied hebben we een samenwerkingsovereenkomst en veelal leveren
wij daar de benodigde zorg aanvullend op de vrijwilligers. Ook is er samenwerking met welzijnsorganisaties
en woningcorporaties rond de combinatie wonen, zorg en welzijn voor ouderen en wordt verdere
samenwerking gezocht op het gebied van woonzorgcombinaties zoals zorg binnen wooncomplexen,
verbinding welzijn-wonen-zorg opdat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Espriabreed is er op
het gebied van thuisbegeleiding in Drenthe samenwerking met de GGZ- en VG-sector. Daarnaast wordt in
de Drentse Alliantie met ouderen samengewerkt om vanuit een breed maatschappelijke perspectief de
ouderen beter voor te bereiden op de toekomst en wonen, welzijn en zorg op een nieuwe manier
beschikbaar te maken en houden.
Andere voorbeelden van samenwerking zijn onder meer de pilot triage verpleegkundige in samenwerking
met collega intramurale V&V organisaties, WelWoZo, met gemeente Assen, Project ontwikkeling
huisvesting voor senioren in Smilde met Actium en Interzorg. Verder is Icare deelnemer aan
SamenZorgAssen en neemt Icare deel aan transitieproject Dzep (dementie met zeer ernstig
probleemgedrag). Daarnaast bieden we, naast andere aanbieders, CTV (coördinatie tijdelijk verblijf) in de
regio en is Icare lid van stichting Blijf.

2.5.5 Woningcorporaties
Voor woningcorporaties is het thema wonen en zorg een belangrijk beleidsthema. Icare werkt met
verschillende woningcorporaties samen om nieuwe vormen van wonen met zorg te realiseren. Deze
samenwerking vindt plaats in bestaande voorzieningen, maar is ook expliciet gericht op de ontwikkeling van
nieuwe woonconcepten en zorginfrastructuur, om op de veranderende wensen van ouderen een passend
antwoord te kunnen bieden. Deze ontwikkeling wordt mede gestimuleerd vanuit de taskforce wonen en
zorg. Icare is een van de ambassadeurs voor Drenthe vanuit de VVT.

2.5.6 Gemeenten
Icare heeft veel en intensief contact met gemeenten en er zijn hierin gezamenlijke projecten opgezet en
uitgevoerd. In 2021 zijn met vrijwel alle gemeenten in het werkgebied contracten afgesloten over de rol
van Icare in Wmo uitvoering en/of Jeugdwet voor het bieden van begeleiding (thuisbegeleiding en
eventueel begeleiding aan inwoners met een PG-achtergrond). Verder geven wij, in lijn met afspraken met
zorgverzekeraars, samen met gemeenten invulling aan de afspraken wijkgericht werken. Specifiek in de
Gelderse Vallei wordt samen met alle andere zorgaanbieders, gemeente en verzekeraar Menzis verkend of
door het werken met het concept van het Kavelmodel (Health KIC) tot een andere manier van investeren
en budgetteren gekomen kan worden om zo preventie integraal onderdeel te maken van het zorgnetwerk.

2.5.7 Zorgkantoren/zorgverzekeraars
Icare heeft periodiek overleg met twee zorgkantoren in het werkgebied en met alle zorgverzekeraars. Het
overleg is gericht op borging van kwaliteitsontwikkeling en het bespreken van de afgesproken voortgang en
ontwikkelingen in de (meerjarige)inkoopafspraken gerelateerd aan de trends die er zijn en die wij
verwachten. Verder is in de gesprekken aandacht voor de juiste zorg op de juiste plaats met de juiste
financiering en interventies gericht op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Ook wordt
daarmee de samenwerking in het regionale netwerk bevorderd.
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2.5.8 Overige samenwerking
Naast samenwerking gericht op het verbeteren en doorontwikkelen van de zorg voor klanten en bewoners
is Icare ook actief in het aantrekken, opleiden en doorontwikkelen van professionals. In de samenwerking
gaat het daarbij niet alleen om het bundelen van krachten, maar ook om kennisdeling. Icare wordt vaak
door andere partijen uitgenodigd om de opzet en werking van Shared Governance te delen. Dat doen wij
graag.
Verder is er in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool, gemeente Emmen, Tangenborgh, Treant en
Icare een duale HBO-V opgezet in Emmen. Dit maakt HBO opleiding in de regio mogelijk, waardoor we op
lange termijn voorkomen dat deze toekomstige medewerkers de regio uit gaan en vervolgens niet meer
terugkomen.
Ten slotte is Icare betrokken bij beroepsorganisaties (Verenso, V&VN), brancheorganisatie (ActiZ) en
participeert Icare in werkveldadviescommissies, de opzet van opleidingstrajecten zowel standaard als
maatwerk voor specifieke doelgroepen (HBO, MBO) en raming van benodigde verpleegkundig specialisten
in de eerste lijn (CZO).
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3 Duurzame bedrijfsvoering
3.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO
Duurzaamheid vormt de kern van de visie van Icare en daarmee ook van de wijze waarop we invulling
geven aan deze visie in onze ontwikkel- en verbetertrajecten. Vanuit het perspectief klant en medewerker
vormt duurzaamheid en daarmee het denkkader van MVO de basis. Denk bijvoorbeeld aan het verbreden
van de behoeftebepaling van zorgbehoefte naar positieve gezondheid en aan alle samenwerking gericht op
juiste zorg op de juiste plek. Bij onze begeleiding, behandeling en zorgverlening streven we ernaar dat
ieder, zo lang als mogelijk en verantwoord is, zelfregie houdt en zelfredzaam blijft. Dat betekent dat we
altijd zoeken naar alternatieven voor zorg. En als dat niet meer mogelijk is, streven we met hetzelfde
principe naar een goede begeleiding. Inzet van technologie, oefenen om weer onafhankelijk te worden of
zo lang mogelijk het eigen leven vorm te geven zijn daarbij cruciaal. Samenwerking met netwerkpartners
binnen en buiten Espria, zoals op het gebied van acute verpleegkundige nachtzorg, maakt het mogelijk zorg
beschikbaar te houden voor klanten en bewoners bij het langer zelfredzaam blijven.
Bij het medewerkersperspectief gaat het bijvoorbeeld om het thema duurzame inzetbaarheid en ook de
inspanningen om een Magnet organisatie te zijn, de Shared Governance structuur is daarbij al een concrete
invulling die professionals zeggenschap geeft. Ook de inzet op deskundigheidsniveau helpende zorg en
welzijn (plus) past bij duurzaam ondernemen, waarbij het uitgangspunt is dat alle niveaus maximaal ingezet
worden op hun eigen deskundigheid (aantrekkelijk en uitdagend werk) én het vergroten van het aantal
beschikbare zorgverleners. Zo houden we zorg beschikbaar en betaalbaar voor diegenen die echt niet
zonder kunnen met oog voor de ervaren kwaliteit van gezondheid/leven (triple aim).
Het heeft niet onze voorkeur om deze acties op het terrein van klantenzorg en mens en arbeid specifiek in
het licht van MVO te zetten. Voor het thema milieu/klimaat is deze meerwaarde er wel. Dat zit minder in
onze genen als zorgorganisatie. Om hierin te komen tot verdere concretisering en ook implementatiekracht
willen wij de scope leggen bij de intramurale organisatie en specifiek daarin de facilitaire kant. In
september 2021 is een bijeenkomst met het management van de intramurale locaties geweest, waarin het
voornemen is besproken om vanuit Felixoord (met gewortelde identiteit op duurzaamheid) een netwerk op
te bouwen naar de andere intramurale locaties rondom het thema duurzaamheid. Vanwege een coronauitbraak op Felixoord eind 2021 is de start uitgesteld naar 2022.
Onze vastgoedstrategie en facilitaire processen zijn gericht op duurzame investeringen in nieuwbouw,
bijvoorbeeld t.a.v. het beperken van CO2-uitstoot, All Electric voorzieningen en zon/PV panelen voor het
opwekken van stroom voor warmtepompen. Waar mogelijk wordt nieuwbouw energieneutraal uitgevoerd.
Ook het ontwerp van gebouwen is steeds vaker duurzaam in de zin dat door een eenvoudige transitie een
gebouw voor andere doelgroepen kan worden ingezet. Voor de bouw gebruikte materialen worden in
Madaster (Thomas Rau) gezet, een paspoort voor materialen zodat bekend is welke materialen verwerkt
zijn en wat de waarde is van deze materialen (ook op langere termijn). Ook sloop van oude panden vindt
milieubewust plaats. Bij de realisatie van het nieuwe paviljoen voor de nieuwbouw van de Altingerhof is
maximaal gebruik gemaakt van de fundamenten van het oude activiteitencentrum. Zo worden de
afgevoerde materialen voor 90% gerecycled. De nieuwbouw van Altingerhof die in 2019 van start is gegaan
is zo veel als mogelijk gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten.
In 2020 heeft Icare meegetekend op de Green Deal. Dat houdt onder meer in dat we ons maximaal
inspannen om waar mogelijk groen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We doen ook mee
aan de inzet om verspilling in de medicatieketen te voorkomen.
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Integriteit
Met de kernwaarde ‘betrouwbaarheid’ in onze visie, zien we integriteit ook als basis voor de wijze waarop
wij onderling samenwerken en ons verhouden tot onze klanten en externe omgeving.
Omdat wij integriteit zien als een waarde die zich vooral dagelijks moet uiten, zijn onze acties gericht op het
voorbeeldgedrag van het management en op het creëren van randvoorwaarden om het gesprek met elkaar
te voeren.

3.2 Zorg en wonen
In 2021 is verder gewerkt aan de eerder vastgestelde richting in het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP).
De nieuwbouw voor de Altingerhof is in 2021 voortvarend voortgezet en er is voorbereidend werk verricht
voor de nieuwbouw van de Vierackers door middel van het maken van een voorlopig ontwerp. Daarnaast
vinden op enkele locaties kleine verbouwingen plaats.
Verder is in 2021 in Espriaverband een start gemaakt met de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
visie op wonen en zorg.

3.3 Zorgverkoop
Binnen Icare is Zorgverkoop verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het volledige
zorgverkoopproces. Ontwikkelingen en veranderingen in het zorglandschap, wet- en regelgeving en
inkoopbeleid worden op de voet gevolgd en vertaald naar beleid en praktijk. Voor de feitelijke
verkooptrajecten is veel samenwerking met de disciplines control, bedrijfsvoering en communicatie, in
afstemming met directie. Daarnaast werkt Zorgverkoop door de kennis van de wet en de inkoopkaders
nauw samen met de beleidsmedewerkers financieringsstromen, in het verspreiden van de kennis naar
verpleegkundigen en in het oplossen van casuïstiek die samenhangt met de relatie tot de financiers.
Ook in 2021 werden de gesprekken met de financiers gedomineerd door de impact van corona. De
ophoging van de OVA (de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) gedurende het
verkooptraject heeft geleid tot vertraging in de onderhandelingen over de tarieven.
In 2021 is het meerjarencontract van Menzis verlengd. De zorgverkoop van Wlz thuis en intramuraal is
verlopen volgens het bestaande inkoopkader. Er is een verkenning gestart om volgend jaar een
meerjarencontract te sluiten met zowel zorgverzekeraar als zorgkantoor Zilveren Kruis met name in de
overgang van de Zvw wijkverpleging naar de Wlz Thuis. Verder is in 2021 ingezet op nuancering van het
inkoopbeleid t.a.v. de nachtelijke aanwezigheid en met de acceptatieplicht. Daarnaast is in 2021 actief
deelgenomen aan landelijke projecten van Actiz, de NZa en ZN, onder meer over de nieuwe bekostiging van
systeemfuncties.
Vanaf 1 januari 2022 krijgt thuisbegeleiding binnen Stichting Icare een eigen organisatie en besturing
onder de naam Icare Thuisbegeleiding. Verkooptrajecten naar gemeenten in het kader van Wmo en
jeugdbegeleiding worden daarom vanaf 2022 door Icare Thuisbegeleiding separaat verantwoord.
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3.4 Financieel beleid
3.4.1 Beleid
De transitie van het huidig zorgstelsel naar een toekomstbestendig alternatief duurt jaren. Het is onze
verantwoordelijkheid om, met de kennis van nu en anticiperend op de toekomst, voor te sorteren op een
bedrijfsvoering die een transitieperiode kan doorstaan en voldoende robuust is voor deze toekomst. Vanuit
onze koploperspositie nemen wij de verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan een toekomstbestendig
alternatief. Dit geldt zowel voor de wijkverpleging als voor de Wlz thuis als voor beschermd en verzorgd
wonen. Voor de Wlz thuis werken we toe naar een vast bedrag per cliënt per bepaalde tijdseenheid.
Om ons werk gedurende die lange transitieperiode goed en verantwoord te kunnen blijven doen moet de
basis op orde zijn en blijven. Dat houdt in dat opbrengsten en kosten in balans zijn. We zien de afgelopen
jaren onze omzet afnemen en kosten toenemen. Passende, doelmatiger zorg betekent minder zorgkosten
per klant, minder financiering en daarmee een lagere omzet. Met de vrijkomende capaciteit kunnen we
weliswaar meer mensen in zorg nemen, maar meer mensen in combinatie met een snellere doorstroom
betekent een toename van de complexiteit in planning en roostering en daarmee hogere uitvoeringskosten
die slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd via de Shared Savings afspraken met verzekeraars. Verder
stijgen de loonkosten ieder jaar harder dan de tarieven die wij voor de zorg ontvangen. Onderdeel van onze
meerjarenstrategie is daarom meer klanten en een passende vergoeding van financiers. Daarnaast richten
we onze organisatie, processen en systemen zo ‘lean’ mogelijk in. Bijvoorbeeld door vereenvoudiging en
digitalisering van processen en inzet van zorgtechnologie en hulpmiddelen.
Gezonde bedrijfsvoering betekent ook kritisch zijn op welke zorg we op een kwalitatief verantwoorde wijze
kunnen blijven bieden. En tijdig anticiperen op veranderingen in het woon/zorgvraagstuk.
Basis op orde is ook blijven voldoen aan wet- en regelgeving en cao. En slim omgaan met ons vastgoed.
Kortom, dat we als organisatie duurzaam, maatschappelijk verantwoord, financieel gezond en
toekomstbestendig zijn ingericht. Met een stevige basis blijft er meer tijd over voor wat er echt toe doet:
een relevante bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.
Het resultaat over 2021 van Stichting Icare bedraagt € 5,7 miljoen. In 2020 was dit € 7,3 miljoen. De
bedrijfsopbrengsten in 2021 zijn € 222,7 miljoen. In 2020 was dit € 227,4 miljoen. De afname ten opzichte
van 2020 wordt grotendeels veroorzaakt door effecten die zijn afgeleid van de coronapandemie, zoals een
hoog verzuim onder medewerkers en daarmee samenhangende daling van het aantal klanten – met name
in de extramurale Zvw zorg.
Het resultaat van Stichting Icare van € 5,7 miljoen positief wordt voor € 3,0 miljoen gerealiseerd door Icare
VVT en voor € 2,7 door het (Espria) Shared Service Center. In het resultaat van Icare VVT is een
coronacompensatie van in totaal € 4,7 miljoen verantwoord. Deze wordt in de jaarrekening verder
toegelicht. Net als voorgaand jaar wordt het resultaat over het boekjaar voor een groot deel beïnvloed
door de coronacompensatie.
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Het totale resultaat over 2021 is – afgerond – als volgt weer te geven:
Resultaat intramuraal
Resultaat extramuraal
Coronacompensatie meerkosten Wlz
Coronacompensatie meerkosten Zvw
Overig resultaat
Totaal operationeel resultaat Icare VVT

€ 1,7 miljoen positief
€ 0,9 miljoen negatief
€ 1,1 miljoen
€ 3,6 miljoen
€ 2,5 miljoen negatief
€ 3,0 miljoen

Resultaat Shared Service Centre
Resultaat Stichting Icare

€ 2,7 miljoen
€ 5,7 miljoen

Per 1 september 2021 is de ‘45 jaar regeling’ van kracht. De regeling is bedoeld voor werknemers die
langdurig zwaar werk hebben verrichten in de zorg. Zij kunnen, als zij dit willen en voldoen aan de hiervoor
geldende eisen, eerder stoppen met werken. De uitkering wordt betaald door hun laatste werkgever. In het
overige resultaat heeft met name de voorziening voor deze ’45 jaar regeling’ een groot effect.
Stichting Icare continueert met de behaalde resultaten de gezonde balans- en liquiditeitspositie, zoals in
onderstaande tabel in ratio’s weergegeven.
Jaar
Solvabiliteitsratio
eigen vermogen/totaal vermogen (balanstotaal)
Liquiditeitsratio
vlottende activa (incl. liquide middelen)/kortlopende schulden
Rendement

2021
59,3%

2020
59,4%

2,2

2,2

2,5%

3,1%

resultaat/totale opbrengsten
Verwachte gang van zaken investeringen
De verwachte investeringen in 2022 komen voortnamelijk voort uit de nieuwbouw Altingerhof en
Vierackers. Het gaat hier om een totale investering van € 24,9 miljoen welke meerdere jaren zal beslaan.
Toekomstige financieringsbehoefte/kasstromen
De kasstroom uit operationele activiteiten in 2021 bedraagt € 10,7 miljoen positief, de kasstroom uit
investeringsactiviteiten bedraagt € 6,8 miljoen negatief en de kasstroom uit financieringsactiviteiten
bedraagt € 0,5 miljoen negatief. Het eigen werkkapitaal is ruimschoots toereikend.

3.5 Risicomanagement
Ieder jaar identificeert Icare de kansen en risico’s t.a.v. de externe omgeving en interne bedrijfsvoering en
legt die vast in het meerjarenplan. In dit meerjarenplan wordt op hoofdlijnen beschreven hoe kansen
worden opgepakt en risico’s zoveel mogelijk beheersbaar worden gemaakt. gemitigeerd. Monitoring vindt
plaats in de reguliere besturing en verantwoording vindt plaats in de integrale rapportages die driemaal per
jaar worden opgesteld.
Het spreekt voor zich dat de corona-epidemie onze kansen en risico’s, ook in 2021, in grote mate
beheerste. Daarom is in verslagjaar 2021 vooral aandacht geweest voor de veiligheid van medewerkers,
klanten, bewoners en continuïteit van dienstverlening.
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Kort na de uitbraak van het coronavirus in Nederland begin 2020 is in Espria-verband en binnen Icare een
stevige basis gelegd voor het omgaan met corona. In 2021 was er routine opgebouwd in het tijdig op- en
afschalen van de crisisorganisatie en -communicatie. Stroomschema’s en protocollen die in 2020 waren
opgesteld of afgestoft werden in 2021 op basis van ontwikkelingen voortdurend actueel gehouden en
gecommuniceerd met medewerkers. Werken en leven met corona werd onze tweede natuur.
Tegelijkertijd heeft corona ook in 2021 zijn tol geëist. Ondanks de vaccinaties raakten in 2021 toch nog veel
klanten, bewoners en medewerkers besmet. De coronagolven waren een uitputtingsslag voor
medewerkers die amper tijd hadden om tussen de pieken door op adem te komen. Dit heeft geleid tot veel
uitval en uitdagingen in het rondkrijgen van de planning en roostering. In sommige rayons was het op die
momenten lastig om nieuwe klanten in zorg te nemen en klanten die al in zorg waren de zorg te leveren die
ze gewend waren. Met de hulp van de stroomschema’s werd telkens een zorgvuldige afweging gemaakt bij
welke klanten de zorg echt onverkort door moest gaan en bij welke klanten we, tijdelijk, wat minder
frequent langs konden gaan. In onze huizen volgden incidentele besmettingen tot grotere uitbraken onder
bewoners en medewerkers elkaar op en dreigde de continuïteit van zorg ernstig onder druk te komen. Met
extra inzet van familie van bewoners, leden van de cliëntenraad, collega’s uit de wijkverpleging en
kantoorpersoneel kon de zorg op de locaties in aangepaste vorm doorgaan.
Tussen de coronapieken door is, waar mogelijk, de reguliere bedrijfsvoering weer opgepakt. Ook de
veranderprogramma’s gericht op het vergroten van werkplezier van medewerkers door verminderen van
administratieve last en vrijspelen van meer tijd voor zorg vonden weer doorgang.
Corona heeft, anders dan in 2020, geleid tot een iets lagere bezetting in de huizen. Belangrijkste oorzaak
hiervoor is het reserveren van ruimte voor corona-cohortering. De wijkverpleging zag in 2020 door een
hoog verzuim en lagere instroom van (herstel)zorg de omzet al afnemen. In 2021 bleef de verwachte grote
instroom van uitgestelde (herstel)zorg uit. In plaats daarvan was er sprake van opeenvolgende
coronagolven en uitval van medewerkers. De omzet uit wijkverpleging nam hierdoor in 2021 verder af.
Voor een vooruitblik naar 2022 verwijzen we naar de volgende paragraaf.

3.6 Toekomstparagraaf
Bekende uitdagingen zoals de groeiende kloof tussen zorgvraag en de beschikbaarheid van zorg dreigen op
de achtergrond te geraken sinds de uitbraak van het coronavirus in 2020 en meer recentelijk de invasie van
Oekraïne eind februari 2022. Beide rampen van ongekende omvang met veel menselijk leed en forse
economische gevolgen.
Toch wordt de kloof tussen de stijgende zorgvraag en de afname van de beroepsbevolking steeds groter.
Hiervoor zullen we op alle niveaus de zeilen bij blijven zetten en versnellen op het beschikbaar en
betaalbaar houden van de zorg.
Ondanks alle onzekerheid in het hier en nu, zien wij het als onze maatschappelijke opdracht om, samen
met anderen, door te bouwen aan zorg en welzijn van de toekomst. Dat betekent wendbaar zijn, leren
schakelen tussen planbare en onplanbare situaties zonder daarbij focus te verliezen op onze
maatschappelijke opdracht.
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De benodigde transitie van ‘meer’ naar ‘anders’ is onderdeel van ons meerjarenplan. In planjaar 2022 ligt
de focus op het creëren van een stimulerende en prettige omgeving waar mensen graag willen werken.
Daarnaast zien we een verdere verschuiving van zorg naar de thuissituatie en passen we ons aanbod hier
duurzaam op aan. Waar mogelijk zetten we hiervoor bestaande en nieuwe methoden, technieken en
innovaties in. Onze aanpak is tweeledig. Kleinere veranderingen vinden vanuit het principe ‘continu
verbeteren’ zoveel mogelijk via de bestaande structuren en op natuurlijke momenten plaat. Grotere en/of
complexe veranderingen zijn georganiseerd in projecten of programma’s. Zo zijn er veranderprogramma’s
gericht op het bevorderen van preventie en passende zorg, vereenvoudiging van processen en de
ontwikkeling van een duurzaam welzijn-arrangement aan huis.
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4 Profiel van de organisatie
4.1 Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Stichting Icare
Blankenstein 410
7943 PH
Meppel
0522-27 93 74 / 0900 8833 (10ct/minuut)
41020244 (KvK Meppel)
info@icare.nl
www.icare.nl

4.2 Structuur van de organisatie
4.2.1 Organisatie en besturing
De dagelijkse leiding van Stichting Icare inclusief alle onderliggende juridische entiteiten is belegd bij een
tweehoofdige directie. Beide directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de
ambities van Icare en hebben daarnaast hun eigen specifieke aandachtsgebieden.
In 2021 bestond de directie van Stichting Icare uit de volgende leden:



Dennis van Achthoven, directeur Bedrijfsvoering
Gia Wallinga, directeur Zorg

Zie voor de juridische structuur onderstaande figuur.

Kernactiviteiten van Stichting Icare zijn intramurale (Wlz) zorg in Drenthe en Oosterbeek (Felixoord) en
wijkverpleging (Zvw, Wlz en Wmo). Vanaf 1 januari 2022 krijgt thuisbegeleiding binnen Stichting Icare
een eigen organisatie en besturing onder de naam Icare Thuisbegeleiding.
HdS Zorg
Speciaal voor de christelijke doelgroep in gemeente Barneveld levert Icare verpleging en verzorging en
huishoudelijke hulp onder de vlag van HdS Zorg, voorheen een zelfstandige zorgorganisatie met haar eigen
identiteit.
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Felixoord
Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord in het bosrijke Oosterbeek biedt woon- en zorgvoorzieningen voor
vegetariërs. Bij het verlenen van de zorg staat respect voor mensen centraal. Dit in combinatie met respect
voor milieu en dierenwelzijn vanuit de vegetarische belevingswereld.
Stichting Missiehuis Vrijland
Missiehuis Vrijland in Oosterbeek is een kloosterverzorginghuis. In Missiehuis Vrijland wonen en leven
de missionarissen van de Nederlandse Regio van Mill Hill Missionarissen. Deze missionarissen zijn
rustend na een intensief leven in de missie in vele landen van de wereld. Per 1 januari 2022 heeft Icare
het bestuur over Stichting Missiehuis Vrijland overgedragen aan Warm Hart Zorghuizen B.V., een
nieuwe zorgaanbieder die geen onderdeel uitmaakt van het Espria-concern.
Stichting Icare beschikt over de volgende toelatingen:
 Persoonlijke verzorging
 Verpleging
 Begeleiding
 Behandeling
Stichting Missiehuis Vrijland beschikt over de volgende toelatingen:
 Persoonlijke verzorging
 Verpleging
 Begeleiding
Zie voor het organogram van Stichting Icare onderstaande figuur.
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4.2.2 Medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen
De medezeggenschap binnen Stichting Icare bestaat onder meer uit een vertegenwoordiging van klanten
en bewoners (regionale en lokale cliëntenraden) en een vertegenwoordiging van medewerkers in de vorm
van een ondernemingsraad. Aanvullend heeft Icare de zeggenschap voor zorgprofessionals georganiseerd
in een Verpleegkundige Adviesraad (VAR), vervuld door de Coördinerende Raad en op onderwerp of thema
gespecificeerd in Shared Governance groepen.

4.2.3 Werkgebied
Icare is werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. De activiteiten
van Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord en Stichting Missiehuis Vrijland vinden plaats in Oosterbeek. Zie
onder een visuele weergave van het werkgebied
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4.3 Kerngegevens
4.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Kernactiviteiten van Stichting Icare zijn intramurale (Wlz) zorg in Drenthe en Oosterbeek (Felixoord) en
wijkverpleging (Zvw, Wlz en Wmo) in Noord en Midden Nederland.
Typering van de producten en diensten die Stichting Icare levert:
 Wet langdurige zorg (Wlz)
Verpleging, behandeling en verblijf
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Begeleiding en huishoudelijke zorg
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wijkverpleging
Doelgroepen waar Stichting Icare werkzaam voor is:
 Alle burgers (in het kader van preventie)
 Somatische aandoening of beperking
 Psychogeriatrische aandoening of beperking
 Psychiatrische aandoening
 Lichamelijke handicap
 Psychosociale problemen

4.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
In onderstaande overzichten is op hoofdlijnen informatie opgenomen over het aantal klanten per einde
verslagjaar inclusief de productie, uitgesplitst naar de financieringsstromen per juridische entiteit.
Stichting Icare
Clienten en productie
Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wijkverpleging incl. MSVT
Geriatrische revalidatiezorg
Eerste lijns verblijf

Wet langdurige zorg (WLZ)
Verblijf o.b.v. een zzp/zzpprofiel
Volledig en Modulair Pakket Thuis (VPT/MPT)
Kwaliteitsgelden
Overige componenten

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
WMO (incl bescherm wonen)

Jeugdwet
Jeugdwet
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Aantal clienten
Aantal
(per einde verslagjaar)
11.762
1.785.468
3
409
41
3.324

Eenheid
Uren
DBC trajecten
Dagen

Bedrag in euro
(gedurende het verslagjaar)
121.000.407
5.393.186
3.992.178
130.385.771

Aantal clienten
Aantal
Eenheid
(per einde verslagjaar)
445
170.213 Dagen
1.327
375.574 Dagdelen/uren

Bedrag in euro
(gedurende het verslagjaar)
46.564.607
22.856.137
4.873.708
225.545
74.519.997

Aantal clienten
Aantal
Eenheid
(per einde verslagjaar)
1.536
116.403 Dagdelen/Uren

Bedrag in euro
(gedurende het verslagjaar)
5.659.855
5.659.855

Aantal clienten
Aantal
Eenheid
(per einde verslagjaar)
164
20.319 Dagdelen/Uren

Bedrag in euro
(gedurende het verslagjaar)
1.420.914
1.420.914
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Capaciteit
Aantal bedden/plaatsen
Intramurale capaciteit
(per einde
verslagjaar)
(per einde verslagjaar)
WLZ en overige verblijfzorg
492
Geriatrisch revalidatiezorg- verblijf o.b.v. DBC
46
Eerstelijnsverblijf
19
Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg
557
Personeel
Percentage fte (totaal personeel in loondienst,
zelfstandigen en inhuur):
Percentage fte: Zvw
Percentage fte: Wlz
Percentage fte: Wmo
Percentage fte: Jeugdwet
Percentage fte: Forensische zorg
Percentage fte: Overig
Percentage fte: totaal

Percentage fte:
60%
35%
3%
1%
0%
2%
100%

Stichting Missiehuis Vrijland
Clienten en productie
Aantal clienten
(per einde verslagjaar)

Wet langdurige zorg (Wlz)
Verblijf o.b.v. een zzp/zorgprofiel (IM)

Capaciteit
Intramurale capaciteit
verslagjaar)
Wlz verblijfszorg

(per einde

Aantal
10

Eenheid
4.424 Dagen

Bedrag in euro
(gedurende het verslagjaar)
757.339
757.339

Aantal bedden/plaatsen
(per einde verslagjaar)
50

Personeel
Personeel
Totaal aantal (per einde verslagjaar)
Percentage fte (totaal personeel in loondienst,
zelfstandigen en inhuur):
Percentage fte: Zvw
Percentage fte: Wlz

personen

fte

37

22,0

Percentage fte:
0%
99%

Percentage fte: Wmo

0%

Percentage fte: Jeugdwet

0%

Percentage fte: Forensische zorg

0%

Percentage fte: Overig

1%

Percentage fte: totaal

100%

Jaarverslag 2021 Stichting Icare

- 34 -

5 Bestuur en toezicht
Stichting Icare maakt deel uit van Espria. Espria is een zorgconcern met meerdere groepsmaatschappijen en
ondersteunende bedrijfsonderdelen op het gebied van ICT, administratie, inkoop en facilitaire
dienstverlening. De verschillende zorgorganisaties binnen Espria bieden verpleging, verzorging & thuiszorg,
geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking,
zorg op afstand en personenalarmering.
Espria realiseert meerwaarde voor de aangesloten zorgorganisaties door samenwerking op het gebied van
zorgkwaliteit, werkgeverschap, innovatie, kennisdeling en kosten-efficiënte ondersteuning. De
grootschaligheid in het beheer ondersteunt zo de kleinschaligheid in de directe cliëntenzorg. Dit alles om
cliënten zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren en passende
zorg te bieden. Hierbij is het welbevinden van cliënten het uitgangspunt.

5.1 Raad van Bestuur, directie en Raad van Commissarissen
Stichting Espria is statutair bestuurder van Stichting Icare. De stichting kent twee statutaire organen: de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De directies van de groepsmaatschappijen geven
integraal leiding aan hun groepsmaatschappij. Zij zijn gevolmachtigden van de Raad van Bestuur. Binnen
vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders stellen de directies een eigen beleidsplan en begroting op.
Deze worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De directie is binnen de kaders van het jaarplan en
de begroting integraal verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van zorg, het gevoerde
personeelsbeleid en een passende bedrijfsvoering. Daarnaast geeft zij samen met de andere directies
invulling aan een zo groot mogelijke synergie en de realisatie van de gezamenlijke strategie van Espria. Over
het gevoerde beleid legt de directie verantwoording af aan de Raad van Bestuur, die statutair
verantwoordelijk is. Een verdere toelichting op de samenstelling en portefeuilleverdeling van de Raad van
Bestuur is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2021 van Espria.
In de besturingsstructuur van Espria wordt gewerkt met een Groepsraad. De directies van de
groepsmaatschappijen participeren samen met de Raad van Bestuur in de Groepsraad waar strategisch
beleid en kaders voor het concern als geheel en haar onderdelen worden vastgesteld. Rondom de
Groepsraad is een aantal experttafels ingericht. Deze tafels adviseren over het beleid en de kaders voor het
concern op strategisch niveau. De experttafels zijn gevormd rondom belangrijke strategische thema’s, zoals
kwaliteit en veiligheid, mens en arbeid, facilitaire zaken en vastgoed.
Espria heeft een Raad van Commissarissen. Deze Raad van Commissarissen voert het toezicht over het
concern als geheel. Naast het monitoren van de realisatie van de afgesproken doelstellingen ziet de Raad
van Commissarissen in het bijzonder toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. Naast zijn
toezichthoudende taken en de werkgeversrol adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur
waar nodig. In het geconsolideerde jaarverslag van Espria over 2021 doet de Raad van Commissarissen
verslag over zijn activiteiten en werkwijzes.

5.2 Normen voor goed bestuur
Voor alle groepsmaatschappijen binnen Espria gelden eenduidige normen voor professioneel bestuur,
toezicht en zorgvuldige verantwoording. Hierdoor weten cliënten en verschillende relaties zich verzekerd
van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Een toelichting op het gevoerde beleid ten aanzien van
bestuur en toezicht is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2021 van Espria. De honorering van
bestuurders, toezichthouders, directeuren en andere functionarissen vindt plaats binnen de kaders van de
Wet normering topinkomens. De verantwoording hierover is opgenomen in het geconsolideerde
jaarverslag 2021 van Espria.
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Jaarrekening
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6 Jaarrekening
6.1 Jaarrekening
6.1.1 Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

Ref.

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

2

30.711.471
30.711.471

28.001.318
28.001.318

5
6
7
9

440.136
2.339.484
29.810.630
46.886.147
79.476.397

325.939
3.237.242
27.648.475
43.515.570
74.727.226

110.187.868

102.728.544

Ref.

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10
10
10

9.422
64.235.950
1.112.933
65.358.305

9.422
58.558.399
1.112.933
59.680.754

Voorzieningen

11

4.426.098

2.270.977

Langlopende schulden

12

4.153.305

4.632.409

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van het financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden

6
13

0
36.250.160
36.250.160

37.558
36.106.846
36.144.404

110.187.868

102.728.544

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DB(B)C's/DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van het financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA

Totaal passiva
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6.1.2 Resultatenrekening over 2021
Ref.

2021
€

2020
€

215.842.395
6.017.523
850.966

214.513.936
11.837.556
1.084.368

222.710.884

227.435.860

197.291.420
4.112.355
15.249.865
216.653.640

199.579.297
4.725.608
14.855.601
219.160.506

6.057.244

8.275.354

-379.693

-348.306

5.677.551

7.927.048

0

-287

5.677.551

7.926.761

2021
€

2020
€

5.677.551

7.926.761

5.677.551

7.926.761

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

16
17
18

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

19
20
22

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT UIT BEDRIJFSUITOEFENING
Resultaat deelneming
RESULTAAT

25

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging / onttrekking:
Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten
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6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Ref.
€

2021
€

€

2020
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- overige mutaties in het eigen vermogen
- Mutaties voorzieningen

6.057.244

20
10
11

4.112.355
0
2.155.121

8.275.354

4.725.608
-5.757.837
-146.878
6.267.476

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutatie onderhanden werk DB(B)C's/DBC-zorgproducten
- Vorderingen
- Vorderingen/schulden uit hoofde van het financieringstekort
respectievelijk -overschot
- Kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

5
7

-114.197
-2.162.155

235.489
-100.034

6
13

860.200
185.400

786.410
6.058.261

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Rente voorzieningen
Resultaat deelnemingen

-1.179.107

23
23
23
25

-1.230.752

6.980.126

11.093.968

14.076.373

84
-397.603
17.709
0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

684
-327.714
7.008
-287
-379.810

-320.309

10.714.158

13.756.064

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa
Verwerving/vervreemding groepsmaatschappijen

2
2
3
3

-7.046.274
206.587
0
0

-7.443.308
395.102
25.831
287
-6.839.687

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.022.088

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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0
-503.894

4.500.000
-679.017
-503.894

3.820.983

3.370.577

10.554.959

43.515.570
46.886.147
3.370.577

32.960.611
43.515.570
10.554.959
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6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
6.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Icare behoort tot het Espria-concern. Stichting Espria staat aan het hoofd van het concern. De jaarrekening van Stichting Icare
is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Espria.
Per 1 januari 2021 zijn de activiteiten van de ledenservice afgestoten. Hierbij zijn de activiteiten overgenomen door Stichting Espria. Voor
de vergelijkende cijfers betekend dit dat de mutaties 2020 van de ledenservice in de jaarrekening van Stichting Icare zijn verwijderd. Het
effect van deze transactie op het eindvermogen 2020 bedraagt -/- € 5.114.427, het effect op het balanstotaal bedraagt -/- € 635.834 en
het effect op de resultatenrekening 2020 bedraagt -/- € 643.410.
Stichting Icare
Blankenstein 410
7943 PH Meppel
Statutair gevestigd te gemeente Meppel
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41020244
De activiteiten van Stichting Icare bestaan voornamelijk uit het leveren van verpleging en verzorging, thuiszorg en geriatrische
revalidatiezorg.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, welke is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving, specifiek RJ 655, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tevens zijn de beleidsregels voor de WNT,
Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke sector van toepassing.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Eind 2021 is een geactualiseerde meerjarenbegroting
inclusief liquiditeitsprognose door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Dit betreft het
tijdvak 2022-2025. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat toepassing van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. In de
meerjarenbegroting en de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de effecten van een coronapandemie, behoudens dat dit als
een groot risico is onderkend waarvan de impact niet in te schatten is. Met de voortdurende pandemie in 2021 is de begroting voor 2021
achterhaald. Om continuïteit te borgen is in 2021 aanspraak gemaakt op compensatie op basis van de volgende regelingen:
•
Compensatie voor extra kosten als gevolg van corona voor Wlz-zorgaanbieders op basis van Beleidsregel Covid Langdurige
zorg;
•
Meerkosten regeling voor alle Zvw organisaties in de wijkverpleging, ELV en GRZ;
•
Regeling voor zorgorganisatie boven de € 10 miljoen Zvw-omzet (wijkverpleging, ELV en GRZ);
•
Bijzondere aandacht voor de financiële afwikkeling van corona.
Met de doorloop van de coronapandemie naar 2022 zijn compensatieregelingen ook voor dit jaar noodzakelijk. Door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) zijn inmiddels de compensatieregelingen voor de langdurige zorg (Wlz) verlengd voor 2022. Daarnaast heeft de VNG
de gemeenten opgeroepen om zorgaanbieders ook in 2021 voor meerkosten te compenseren en continuïteit van zorglevering te borgen
binnen het Sociaal Domein (Wmo/Jeugdwet). Voor de Jeugdgezondheidszorg is inmiddels de regeling ook voor 2021 verlengd. Met
betrekking tot de compensatiemaatregelingen binnen de Zvw bestaat voor 2021 nog geen duidelijkheid. Landelijk wordt hierover het
gesprek gevoerd met de zorgverzekeraars (ZN). Dit geldt ook voor de compensatiemaatregelingen binnen de forensische zorg (FZ).
Hierover wordt landelijk het gesprek gevoerd met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
De Raad van Bestuur stelt op basis van voorgaande vast dat deze pandemie in de huidige fase en omvang, en de veronderstelde
‘eindigheid’ door het toenemende aantal gevaccineerde cliënten en medewerkers, geen risico vormt voor de continuïteit van Stichting
Icare en zij acht waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling daarmee gerechtvaardigd.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Oordelen, schattingen en onzekerheden
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur en de directie oordelen vormen en schattingen en veronderstellingen
maken die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichtingen, baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de Raad van Bestuur en de directie het meest kritisch voor het weergeven
van de financiële positie, en vereisen een aantal oordelen, schattingen en veronderstellingen: omzetrisico’s, uitgangspunten voor de
bepaling van andere voorzieningen (zoals disconteringsvoet en vertrekkans medewerkers), uitgangspunten voor de bepaling van de
compensatiemiddelen inzake corona en inschattingen en aannames die worden gedaan voor de bedrijfswaardeberekening. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de
bij de onzekerheden behorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Jaarverslag 2021 Stichting Icare

- 40 -

Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Stichting Espria worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de bestuurders, statutaire directieleden en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Er hebben zich in het boekjaar geen transacties met verbonden partijen op niet-zakelijke
grondslag voorgedaan.

6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die
hier niet aan voldoen worden verantwoord als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op
betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden verantwoord als niet in de balans opgenomen
verplichtingen. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties
geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de
economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijkheid in de praktijk zullen
voordoen, en niet op voordelen en risico’s die niet redelijkerwijs te verwachten zijn.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit leidt tot
het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden volgens de componentenbenadering geactiveerd en gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs
omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. Eventuele subsidies worden direct in mindering op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
gebracht. Alleen actiefposten waarvan het economisch risico geheel of nagenoeg geheel door de organisatie wordt gedragen, worden
geactiveerd. Aan deze voorwaarde wordt voldaan bij rechtstreekse koop, maar veelal ook bij financial lease of huurkooptransacties. Bij
vervanging van een component wordt binnen de componentenbenadering vastgesteld of de vervangen component nog een boekwaarde
heeft. Indien dit het geval is, wordt het betreffende component versneld afgeschreven. De lasten worden genomen in het betreffende
boekjaar.
Afschrijving vindt in het jaar van ingebruikname naar tijdsgelang plaats. Afschrijvingstermijnen worden per individueel actief bepaald op
basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven volgens de lineaire methode, waarbij geen rekening wordt
gehouden met een restwaarde. Op bedrijfsterreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Bedrijfsgebouwen en terreinen:
0% - 5%;
Machines en installaties:
5% - 10%;
Andere vaste bedrijfsmiddelen:
10% - 33%.
Er is geen sprake van geactiveerde rente.
Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld en waarover het besluit tot verkoop is genomen, worden gewaardeerd tegen de
verwachte opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs onder aftrek van de geschatte kosten die
rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Indien de opbrengstwaarde lager is
dan de boekwaarde, wordt het verschil ten laste van het resultaat over het boekjaar gebracht.
Groot onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de
samenstellende delen.
Leasing
Financial Lease
Stichting Icare leaset een deel van de gebouwen en terreinen. Hierbij draagt Stichting Icare grotendeels de voor- en nadelen verbonden
aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden bij aanvang van het leasecontract opgenomen in de balans tegen de reële waarde
of lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een
aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent gepresenteerd onder de schulden,
rekening houdend met een disconteringsvoet gelijk aan de rentevoet zijnde 1,5% - 5,5% (2020: 1,5%-5,5%).
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De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de resultatenrekening met een vast rentepercentage
over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of,
indien korter, de looptijd van het contract.
Operational Lease
Stichting Icare heeft leasecontracten waarbij de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet nagenoeg geheel door de
vennootschap worden gedragen. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leases. Leasebetalingen worden, rekening
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als sprake is van wijzigingen in
omstandigheden waardoor de vraag ontstaat of de boekwaarde van een actief terugverdiend kan worden. Als dergelijke omstandigheden
zich voordoen, wordt de realiseerbare waarde van het actief, dan wel van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort,
ingeschat. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken
met de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De bedrijfswaarde
is de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief of de kasstroomgenererende eenheid naar
verwachting zal genereren. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn
om de verkoop te realiseren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen,
dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien
geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet
teruggenomen.
Stichting Icare voert jaarlijks een beoordeling op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter uit ongeacht of er wel of
geen sprake is van een triggering event, overeenkomstig RJ 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De directie van Stichting
Icare stelt vast dat er geen triggering event is per 31 december 2021. Ultimo 31 december 2021 heeft een actualisatie van de opgestelde
bedrijfswaarde berekeningen plaatsgevonden op basis van de recent opgestelde meerjarenbegroting. Stichting Icare heeft de
realiseerbare waarde van het vastgoed getoetst op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed.
Deze is per groepsmaatschappij benaderd op het niveau van haar kasstroom genererende eenheden (resultaatverantwoordelijke
eenheden zoals zorglocaties en doelgroepen) en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering
samenhangende activa per 31 december 2021.
Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn:
•
Ontwikkeling in- en samenstelling van de cliëntenpopulatie;
•
Gemaakte afspraken met zorgkantoren over de afbouw van de intramurale capaciteit;
•
Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2022 tot en met 2025 en genormaliseerde trendmatige
kasstromen vanaf 2026 tot aan einde levensduur;
•
De resterende levensduur van het individuele vastgoed en de resterende huurperioden;
•
De verwachte ontwikkeling van de bezettingsgraad van het vastgoed, waarbij rekening is gehouden met de mogelijkheid om
huurcontracten op te zeggen;
•
Vervangingsinvesteringen tot het niveau dat noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan het einde van de
levensduur in gebruik te houden;
•
Ontwikkelingen in de zorgfinanciering;
•
Een WACC van 4,5% (2020: 5,0%).
Aangezien de contante waarde van de toekomstige kasstromen hoger is dan de boekwaarde van de materiële vaste activa per 31
december 2021, is er geen sprake van wijzigingen in de waardering van het vastgoed.
Financiële instrumenten
Primaire financiële instrumenten omvatten debiteuren en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. De reële waarde van de primaire financiële instrumenten benadert de
boekwaarde. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de grondslagen van waardering van de
betreffende posten zoals opgenomen in de hierna volgende alinea’s. Stichting Icare maakt geen gebruik van afgeleide financiële
instrumenten.
Ten aanzien van het gebruik van primaire financiële instrumenten loopt Stichting Icare krediet-, rente- en kasstroomrisico’s. In hierna
volgende alinea’s wordt toegelicht op welke wijze de krediet- en kasstroomrisico’s zijn voorzien in relatie tot de waardering van
vorderingen. In de toelichtingen op de balans zijn de looptijden en rentepercentages op de langlopende schulden opgenomen. De
organisatie heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Stichting Icare loopt renterisico over de liquide middelen en rentedragende schulden aan kredietinstellingen. Dit heeft geen gevolgen voor
de waardering van de liquide middelen en kortlopende schulden.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten (en DBBC’s)
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. De waarde
van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC’s/DBC-zorgproducten die ultimo
boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Verder wordt de voorziening met het oog op de nuancering van de omzet in mindering gebracht op het saldo onderhanden werk.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief transactiekosten.
Vervolgwaardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering. Een voorziening dubieuze debiteuren wordt gevormd bij verwachte oninbaarheid van de vorderingen.
Posten ouder dan een half jaar worden voorzien indien de inbaarheid twijfelachtig is. Posten ouder dan een jaar worden geheel voorzien.
Debiteurenvorderingen groter dan € 0,1 miljoen worden individueel beoordeeld op inbaarheid. Vorderingen op groepsmaatschappijen
worden afzonderlijk beoordeeld op inbaarheid. Bij mogelijke oninbaarheid van de vordering kan een voorziening achterwege blijven indien
een andere groepsmaatschappij zich garant stelt voor de vordering.
Vorderingen uit hoofde van financieringstekorten / schulden uit hoofde van financieringsoverschotten
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het
boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening
gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). De
vorderingen worden individueel beoordeeld op inbaarheid. Eventuele voorzieningen worden verantwoord onder de kortlopende schulden
en ten laste van de overige bedrijfskosten gebracht.
Over diverse jaren bestaande vorderingen worden als actiefpost in de balans verantwoord. Over diverse jaren bestaande schulden worden
als passiefpost in de balans verantwoord.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn verantwoord als schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg
zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld van te verwaarlozen betekenis
is. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De
gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2020: 2,0%). Indien geen betrouwbare inschatting kan worden gemaakt van de momenten waarop
de uitgaven plaatsvinden, vindt waardering van voorzieningen plaats tegen nominale waarde.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt de (contante) waarde van 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-uitkeringen
De voorziening jubilea-uitkeringen betreft de contante waarde van de verwachte toekomstige jubilea-uitkeringen aan medewerkers. De
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,0% (2020: 2,0%).
Voorziening stoppen met werken na 45 jaar
De voorziening voor stoppen met werken na 45 jaar betreft een voorziening uit hoofde van de cao-regeling en wordt getroffen voor
werknemers binnen de sector VVT die mogen stoppen met werken na aantoonbaar 45 dienstjaren binnen zorg en welzijn gewerkt te
hebben, waarvan de laatste 5 jaren bij een of meerdere werkgever(s) in de VVT en waarvan minimaal 20 jaren in een zwaar beroep.
De berekening is gebaseerd op een extrapolatie van reeds bekende instroom naar de looptijd van de regeling en houdt rekening met het
risico op een boete in het kader van de Regeling Vervroegde Uittreding indien er eerder dan 3 jaar voor de AOW-leeftijd uitkeringen
plaatsvinden. De berekening is gebaseerd op de contante waarde, de gehanteerde disconteringsvoet is 2,0%. Tevens is rekening
gehouden met de sterftekans. Daar waar de afspraken met medewerkers reeds schriftelijk zijn vastgelegd is de hieruit volgende
verplichting verantwoord onder de post nog te betalen salarissen.
Voorziening arbeidsongeschiktheid
Voor langdurig zieke medewerkers is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de
arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet, of niet volledig, zullen terugkeren in het arbeidsproces), voor zover
deze na 31 december 2021 vallen. De voorziening bedraagt 100% van de loonkosten gedurende het eerste ziektejaar en 70% gedurende
het tweede jaar, voor zover hiervoor geen vergoeding (bijvoorbeeld uit verzekering) wordt ontvangen.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Langlopende schulden hebben een resterende looptijd
van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden
opgenomen onder kortlopende schulden.
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6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben dan wel in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten en lasten uit
voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, waarbij geen sprake is van een
materiële fout, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Algemeen
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is en de mate waarin de dienstverlening
op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening. De met
de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 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 en Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd
zoals hiervoor opgenomen. Per gemeente zijn verschillende producten afgesproken en gelden separate voorwaarden (zoals de tijdige
aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, e.d.). De wijze waarop de individuele gemeenten
overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend. Dit heeft gevolgen die leiden tot onzekerheden inherent aan
de omzetverantwoording die naar beste weten zijn geschat.
Uitgangspunten Wijkverpleging
De wijkverpleging wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (uitgevoerd door zorgverzekeraars). Per zorgverzekeraar zijn specifieke
contracteringsvoorwaarden van toepassing en voor de wijkverpleging geldt een bekostiging waarbij geen sprake is van een onafhankelijk
indicatieorgaan voor de te leveren zorg. Het is niet uitgesloten dat bij materiële controles door verzekeraars afwijkingen van beleidsregels
of contractvoorwaarden worden geconstateerd die leiden tot verrekeningen van reeds geleverde en gefactureerde zorg. Hieraan zijn
onzekerheden voor de omzetverantwoording verbonden die naar beste weten zijn geschat. Resterende onzekerheid is niet materieel
verondersteld.
Uitgangspunten compensatiemaatregelen COVID-19
Opbrengsten uit hoofde van corona compensatiemaatregelen worden verantwoord onder de opbrengstcategorie van waaruit de
compensatie wordt ontvangen. Dit geldt voor zowel compensatie van omzetderving als compensatie van meerkosten.
Subsidies
Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen
worden ontvangen en dat Stichting Icare zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies 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 subsidies van ministeries/gemeenten/provincies worden verantwoord op basis
van de werkelijk geleverde zorg en/of diensten in het boekjaar en de met de betreffende instanties overeengekomen tarieven. Subsidies
met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van
de afschrijvingen verwerkt in de resultatenrekening.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en over de opbrengsten
geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen het concern. In de overige bedrijfsopbrengsten worden onder meer de
vergoedingen voor catering, winkelverkopen, parkeergelden, uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en gerealiseerde
boekwinsten op verkoop van onroerend goed verantwoord.
Opbrengsten uit overige activiteiten worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de
goederen zijn overgedragen aan de koper. 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.
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Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. De beloning van het personeel wordt als last in de
resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als
een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen
door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties wordt verantwoord indien de verplichting
tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichting kan worden gemaakt.
Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening
gebracht.
Indien een beloning wordt betaald waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld bij doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid),worden de lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op
balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid, wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele
afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg
van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling
van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen
in een reorganisatievoorziening. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd
met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het
dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af
te wikkelen.
Pensioenen
Stichting Icare 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 gebaseerd is op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de
organisatie. De met deze regeling samenhangende verplichtingenzijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
Stichting Icare draagt hiervoor premies af die door werkgever en werknemer gezamenlijk worden betaald. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de gemiddelde dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. In maart 2022 bedroeg de
dekkingsgraad 110,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan (20202029) hieraan te kunnen voldoen door de premie te verhogen (2021 1,5% en 2022 0,8%) en tijdens het herstelplan de pensioenen niet
volledig te indexeren. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen leiden.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Stichting Icare heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting
Icare heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Resultaat deelnemingen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van
het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting Icare wordt toegerekend.

6.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide
middelen en schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Investeringen in vaste activa zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen kasstromen plaatsvinden, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financial leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als
een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit
operationele activiteiten.
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6.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken
van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als
dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de
geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

6.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Stichting Icare zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de
WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

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

17.039.630
3.738.961
7.968.780
1.964.100

15.309.628
2.766.808
8.068.996
1.855.886

Totaal materiële vaste activa

30.711.471

28.001.318

Materiële
vaste
bedrijfsactiva
in uitvoering
en vooruitbetalingen op
materiële
vaste activa

Totaal

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

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

€

€

€

€

€

29.461.173
-14.151.545

4.838.733
-2.071.925

29.133.377
-21.064.381

1.855.886
0

65.289.169
-37.287.851

15.309.628

2.766.808

8.068.996

1.855.886

28.001.318

1.193.479
1.404.269
-867.746

1.069.554
235.971
-333.372

3.017.608
0
-2.911.237

1.748.454
-1.640.240
0

7.029.095
0
-4.112.355

-251.047
251.047

-301.335
301.335

-1.362.890
1.362.890

0
0

-1.915.272
1.915.272

-2.261.604
2.261.604

0
0

-206.587
0

0
0

-2.468.191
2.261.604

1.730.002

972.153

-100.216

108.214

2.710.153

29.546.270
-12.506.640

5.842.923
-2.103.962

30.581.508
-22.612.728

1.964.100
0

67.934.801
-37.223.330

17.039.630

3.738.961

7.968.780

1.964.100

30.711.471

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- overboeking van materiële vaste activa in uitvoering
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
cumulatieve aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

Machines en Andere vaste
installaties bedrijfsmidde
len,
technische en
administratie
ve uitrusting

Toelichting:
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht
van de langlopende schulden in bijlage 6.1.6.
Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn begrepen geactiveerde financial leasecontracten met een boekwaarde per 31 december
2021 van € 0,7 miljoen. De contante waarde van de resterende leaseverplichting bedraagt € 0,7 miljoen (2020: € 0,7 miljoen). De
leasetermijnen met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 0,1 miljoen, tussen 1 en 5 jaar € 0,1 miljoen en langer dan 5 jaar € 0,5 miljoen.
Stichting Icare is niet de juridische eigenaar van het betreffende vastgoed. Het totaal van de in 2021 in rekening gebrachte huurtermijnen
bedraagt € 0,1 miljoen.
Een gedeelte van de geactiveerde materiële vaste activa wordt verhuurd.
De cumulatieve aanschafwaarde van de activa met boekwaarde € 0 bedraagt voor:
Bedrijfsgebouwen en terreinen € 2,5 miljoen
Machines en installaties € 1,3 miljoen
Andere vaste bedrijfsmiddelen € 16,4 miljoen
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de waarderingsgrondslagen
waardeverminderingen wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening (6.1.7).
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5. Onderhanden werk uit hoofde van DB(B)C's/DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:
Onderhanden werk DB(B)C's/DBC-zorgproducten
Totaal onderhanden werk

31-Dec-2021
€
440.136

31-Dec-2020
€
325.939

440.136

325.939

Toelichting:
De toename van het onderhanden werk is verklaard door de toename van het aantal openstaande trajecten per 31 december 2021
vergeleken met 31 december 2020.

6. Vorderingen uit hoofde van het financieringstekort

Totaal financieringsverschil
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december
Totaal financieringsverschil
Totaal financieringsverschil
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgkantoren/zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

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

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

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

t/m 2019
€

2020
€

2021
€

totaal
€

-37.558

3.237.242

0

3.199.684

0
15.477
22.081
37.558

0
31.342
-3.268.584
-3.237.242

2.339.484
0
0
2.339.484

2.339.484
46.819
-3.246.503
-860.200

0

0

2.339.484

2.339.484
#VERW!

c

c

a

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

2.339.484
0
2.339.484

3.237.242
37.558
3.199.684

2021
€

2020
€

74.398.531
-72.059.047

70.792.882
-67.555.640

2.339.484

3.237.242

Toelichting:
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting met betrekking tot de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning (6.1.7.16).
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7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt :

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa

2.678.042
2.734.707
534.246
10.653.886
2.159.099
11.042.458
8.192

4.310.630
2.124.472
657.219
4.613.888
2.393.967
13.534.040
14.259

Totaal vorderingen en overlopende activa

29.810.630

27.648.475

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen

Toelichting:
De vorderingen op handelsdebiteuren worden beoordeeld op kredietrisico's en waar nodig voorzien. De voorziening die in aftrek op de
vorderingen is gebracht bedraagt € 0,2 miljoen (2020: € 0,2 miljoen). De afname van het debiteurensaldo wordt verklaard doordat de
ledenservice in 2021 is overgeheveld naar Stichting Espria
Stichting Icare heeft vorderingen op groepsmaatschappijen welke bestaan uit rekening-courantverhoudingen met diverse entiteiten. Deze
worden maandelijks afgerekend. De vorderingen op groepsmaatschappijen hebben het karakter van handelsvorderingen. Zij zijn derhalve
niet rentedragend en er zijn geen zekerheden gesteld.
De overige vorderingen betreft de afrekening met zorgverzekeraars voor het huidige jaar van € 6,4 miljoen en € 3,9 miljoen betreffende
voorgaande jaren.
De post nog te ontvangen bedragen betreft nog te factureren zorgprestaties van € 10,4 miljoen (2020: € 11,6 miljoen) en overige nog te
ontvangen bedragen van € 0,5 miljoen (2020: € 2,0 miljoen). De afname ten opzichte van voorgaand boekjaar is te verklaren door afloop
van onder andere het stagefonds van € 0,9 miljoen. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

9. Liquide middelen
31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

Banken
Kassen

46.880.392
5.755

43.510.498
5.072

Totaal liquide middelen

46.886.147

43.515.570

De specificatie is als volgt :

Toelichting:
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Stichting Icare heeft geen significante concentratie van kredietrisico's. Alle banken voldoen aan
onze eis van kredietwaardigheid (Long Term credit rating van ten minste AA- (‘double A minus’), tenzij het tegoed opvraagbaar is binnen
drie maanden. In dit laatste geval geldt de eis van tenminste A- (‘A minus’)).
Voor een toelichting op de mutaties in de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.
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10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

9.422
64.235.950
1.112.933
65.358.305

9.422
58.558.399
1.112.933
59.680.754

Kapitaal
Stand per
31-Dec-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-Dec-2021
€

Kapitaal

9.422

0

0

9.422

Totaal kapitaal

9.422

0

0

9.422

Stand per
31-Dec-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-Dec-2021
€

58.558.399

5.677.551

0

64.235.950

58.558.399

5.677.551

0

64.235.950

Stand per
31-Dec-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-Dec-2021
€

1.112.933

0

0

1.112.933

1.112.933

0

0

1.112.933

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten

50.631.638

Totaal Bestemmingsfondsen

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

Algemene reserves
Totaal Algemene en overige reserves
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Kapitaal voorgaand boekjaar
Stand per
31-Dec-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-Dec-2020
€

Kapitaal

9.422

0

0

9.422

Totaal kapitaal voorgaand boekjaar

9.422

0

0

9.422

Stand per

Stand per
31-Dec-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-Dec-2020
€

6.179.696

5.757.837

643.410

-5.114.427

0

5.757.837

643.410

-5.114.427

0

Stand per
31-Dec-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-Dec-2020
€

50.631.638

7.926.761

0

58.558.399

50.631.638

7.926.761

0

58.558.399

Stand per
31-Dec-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-Dec-2020
€

1.112.933

0

0

1.112.933

1.112.933

0

0

1.112.933

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves voorgaand boekjaar
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserve algemeen

Totaal Bestemmingsreserves voorgaand boekjaar

Bestemmingsfondsen voorgaand boekjaar
Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten

47.206.957

Totaal Bestemmingsfondsen voorgaand boekjaar

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

Algemene reserves
Totaal Algemene en overige reserves voorgaand boekjaar

1.112.933

Toelichting:
De bestemmingsreserve segment Ledenservice van Stichting Icare (2020: 5,1 miljoen) is in 2021 overgeheveld naar Stichting Espria.
In het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten (RAK) worden de resultaten verwerkt die behaald zijn vanuit activiteiten die
gefinancierd zijn binnen de WLZ, ZVW, Wmo, Jeugdwet en overige zorg gerelateerde subsidieregelingen.
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11. Voorzieningen
Stand per
31-Dec-2020
€

Dotatie

Vrijval

Onttrekking

Rente

€

€

€

€

Stand per
31-Dec-2021
€

Jubilea-uitkeringen
Arbeidsongeschiktheid
Voorziening uitkering 45 jaar in dienst
Overige voorzieningen

1.315.798
893.652
0
61.527

33.255
0
2.310.630
0

0
-67.115
0
-23.553

-80.387
0
0
0

-17.709
0
0
0

1.250.957
826.537
2.310.630
37.974

Totaal voorzieningen

2.270.977

2.343.885

-90.668

-80.387

-17.709

4.426.098

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welk e mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
31-Dec-2021
€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
- waarvan langlopend (> 5 jaar)

846.198
3.579.900
663.139

Toelichting:
Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af
te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld van te verwaarlozen betekenis is. Dientengevolge is bij de voorziening jubileauitkeringen en de voorziening stoppen met werken na 45 jaar discontering toegepast. De gehanteerde disconteringsvoet is 2% (2020:
2%).
Voorziening jubilea-uitkeringen
De voorziening jubilea-uitkeringen is gebaseerd op de jubileaverplichting per medewerker, rekening houdend met een loonindexatie en
een vertrekkans. De loonindexatie is 2,40% (2020: 2,28%), een gemiddelde indexatie gebaseerd op de ontwikkeling van de OVA van
2013 tot en met 2022. In 2019 is de loonindex voor alleen het eerstvolgende jaar gehanteerd. Gezien het lange-termijnkarakter van de
voorziening is toepassing van een meerjarig gemiddelde een beter uitgangspunt. De impact is beperkt. De vertrekkans is gebaseerd op
historie en varieert per leeftijdscategorie van 10% tot 32% (2020: 5%-33%).
Voorziening arbeidsongeschiktheid
Deze voorziening is gevormd als gevolg van individuele beoordeling op reïntegratiekans per medewerker in relatie tot de aard van de
arbeidsongeschiktheid, ongeacht de duur van het verzuim. Bij bepaling van de voorziening is rekening gehouden met de loonindex voor
komend jaar zoals vertaald in de eigen kaderbrief op basis van CAO.
Voorziening stoppen met werken na 45 jaar
De voorziening voor stoppen met werken na 45 jaar betreft een voorziening uit hoofde van de cao-regeling en wordt getroffen voor
werknemers binnen de sector VVT die mogen stoppen met werken na aantoonbaar 45 dienstjaren binnen zorg en welzijn gewerkt te
hebben, waarvan de laatste 5 jaren bij een of meerdere werkgever(s) in de VVT en waarvan minimaal 20 jaren in een zwaar beroep. Daar
waar de afspraken met medewerkers reeds schriftelijk zijn vastgelegd is de hieruit volgende verplichting verantwoord onder de post nog
te betalen salarissen. De loonindexatie is 2,0%.
Overige voorzieningen
Onder de overige voorzieningen is opgenomen de voorziening Eigen Risicodragerschap WGA.
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12. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt :

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

Schulden aan banken
Schulden aan groepsmaatschappijen

3.487.500
665.805

3.937.500
694.909

Totaal langlopende schulden

4.153.305

4.632.409

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

5.136.303
0
-503.894

1.315.320
4.500.000
-679.017

Stand per 31 december

4.632.409

5.136.303

-479.104

-503.894

4.153.305

4.632.409

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

479.104
4.153.305
2.236.879

503.894
4.632.409
2.687.012

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost
- waarvan langlopend (> 5 jaar)

Financial leaseverplichtingen
De financial leaseverplichtingen zijn als volgt weer te geven:
Contante waarde

Verplichtingen < 1 jaar
Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar
Verplichtingen > 5 jaar

Af: toekomistige rente

Nominale waarde

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

29.097
145.341
520.464

53.894
145.391
549.511

55.876
211.984
755.212

83.117
216.592
806.480

694902
0

748796
0

1023072
328.170

1106189
357.393

694.902

748.796

694.902

748.796

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 6.1.6 overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar van € 0,5 miljoen (2020: € 0,5 miljoen) zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
De zekerheden die aan de banken zijn verstrekt worden voornamelijk gevormd door borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector
(WFZ) of door (decentrale) overheden. Betreffende leningnemers hebben hiervoor in de meeste gevallen een hypotheekrecht ten gunste
van deze borgende partij gevestigd dan wel toegezegd dit op eerste verzoek te zullen vestigen (‘positief/negatief’ verklaring WFZ).
De reële waarde van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2021 € 8,7 miljoen. De reële waarde is gebaseerd op de actuele rentecurves
per balansdatum.
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13. Overige kortlopende schulden
31-Dec-2021
€

31-Dec-2020
€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Kortlopende schulden groepsmaatschappijen
Overige schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten

3.063.076
479.104
5.408.433
329.443
3.883.636
5.057.062
12.098.729
792.695
133.834
3.945.985
1.058.163

3.042.875
503.894
8.646.857
594.908
3.608.683
5.101.416
10.334.588
563.601
193.148
3.212.603
304.273

Totaal overige kortlopende schulden

36.250.160

36.106.846

De specificatie is als volgt :

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

Toelichting:
Stichting Icare heeft een schuld aan groepsmaatschappij GGZ Drenthe van in totaal € 0,5 miljoen. De schulden aan groepsmaatschappijen
hebben het karakter van een handelskrediet. Zij zijn derhalve niet rentedragend en er zijn geen zekerheden gesteld.
De belastingen en sociale premies bestaan uit nog af te dragen loonheffing (€ 3,1 miljoen), een overschrijding van de WKR-ruimte als
gevolg van de zorgbonus (€ 1,3 miljoen), sociale lasten (€ 0,9 miljoen) en omzetbelasting (€ 0,1 miljoen). De afname van de belastingen
en premies sociale verzekeringen wordt verklaard door een lagere zorgbonus (2020: 4,2 miljoen) en de omzetbelasting
(2020: 0,7 miljoen).
De toename van vakantiedagen kan verklaard worden doordat mede vanwege de coronapandemie de medewerkers minder
vakantiedagen hebben opgenomen.
De toename van vooruit ontvangen opbrengsten hebben betrekking op reeds ontvangen ziektegelden vanuit UWV (€ 0,2 miljoen), een
ontwikkelbudget van zorgverzekeraar (€ 0,4 miljoen) en diverse subsidies (€ 0,2 miljoen)
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

14. Financiële instrumenten
Algemeen
Stichting Icare maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico’s. Dit betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
Stichting Icare 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.
Kredietrisico
De vorderingen op handelsdebiteuren zijn voor circa 63% (2020: 27%) geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. Het maximale bedrag
aan kredietrisico bedraagt € 0,1 miljoen (2020: € 0,6 miljoen).
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen, waarbij sprake is van
een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft als
beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Voor een toelichting op de reële waarde van de langlopende schulden verwijzen
wij u naar de betreffende toelichting op de balans.
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15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Fiscale eenheid
Stichting Icare maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de BTW, waarvan Stichting Espria aan het hoofd staat. Stichting Icare
is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2021 bedraagt de schuld van de fiscale
eenheid € 1,2 miljoen (2020: € 0,9 miljoen).
Huur- en leaseverplichtingen
De stichting heeft huur- en leaseverplichtingen voor een totaalbedrag van € 29 miljoen. Hiervan bedraagt € 4 miljoen korter dan 1 jaar,
€ 10 miljoen tussen 1 en 5 jaar en € 15 miljoen langer dan 5 jaar.
Obligoverplichting
Stichting Icare heeft voor opgenomen leningen met een restschuld eind 2021 van in totaal € 4,5 miljoen borging van het Waarborgfonds
voor de Zorgsector ontvangen. Indien Stichting Icare onverhoopt niet meer in staat zou zijn aan haar rente- en aflossingsverplichtingen
van deze schulden te voldoen, neemt het Waarborgfonds deze verplichting over.
Het Waarborgfonds beschikt hiertoe over een ruim risicovermogen. Als het Waarborgfonds niet meer aan haar uit borging voortkomende
verplichting kan voldoen, kan Stichting Icare worden verplicht om maximaal 3% van de restschuld van haar geborgde leningen ad
€ 4,5 miljoen als renteloze lening aan het Waarborgfonds te verstrekken.
Bankgaranties
De hoogte van de afgegeven bankgaranties bedraagt ultimo 2021 € 0,1 miljoen (2020: € 0,1 miljoen).
Juridische geschillen
Een voorziening voor eventuele te betalen schadevergoedingen als gevolg van juridische geschillen wordt alleen getroffen als een
negatieve uitkomst van de procedure waarschijnlijk wordt geacht en het bedrag van het verwachte verlies redelijkerwijs kan worden
ingeschat. Ultimo 2021 is hier geen sprake van.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
"De wijkverpleging (de extramurale producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging)) worden met ingang van boekjaar 2015
bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast wordt de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bekostigd vanuit de Zvw. Voor
zowel wijkverpleging als GRZ is het macrobeheersinstrument van toepassing, op grond waarvan zorgaanbieders bij een overschrijding
van het landelijk budgetplafond mogelijkerwijs een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in de omvang van de hiermee samenhangende verlichting. Als gevolg
daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2021.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op gedeclareerde zorgprestaties kunnen
correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en
daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
Onzekerheden corona compensatie & corona compensatiemaatregelen
De opbrengsten uit hoofde van COVID-19 compensatiemaatregelen zijn zo goed mogelijk ingeschat en verantwoord in deze jaarrekening.
In de toelichting van de post opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning wordt hierop verder ingegaan. Het kan niet
worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling later in 2021 compensatiebedragen afwijken van de nu verantwoorde bedragen in de
jaarrekening. Directie en Raad van Bestuur verwachten geen materiële afwijking op basis van huidige, beschikbare informatie.
Overig
De investeringsverplichtingen ultimo 2021 bedragen € 0,1 miljoen (2020: € 2,6 miljoen).
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6.1.6 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021
Leninggever

Datum

Kredietinstellingen
ING Bank
01-07-20

Hoofdsom
€

4.500.000

Totale
looptijd
(in jaren)

Soort lening

10

Onderhands

Werkelijke Restschuld 31
rente december 2020
%
€

1,10%

Totaal Kredietinstellingen

€
Groepsmaatschappijen
GGZ Drenthe01-01-11
Boerderij Borger

1.015.479

%
35 Financial lease

4,00%

Totaal Groepsmaatschappijen

Financial Lease
Woonzorg
Nederland

01-01-12

Totaal Financial Lease
Totaal

2.848.992

9 Financial lease

5,25%

Nieuwe
lening in
2021
€

Resterende
Aflossing
Restschuld 31 Restschuld looptijd in jaren
in 2021 december 2021 over 5 jaar
eind 2021
€
€
€

4.387.500

0

450.000

3.937.500

1.687.500

4.387.500

0

450.000

3.937.500

1.687.500

€

€

€

€

8

Aflossingswijze Aflossing 2022 Gestelde zekerheden
€

Lineair

450.000 Waarborgfonds voor de Zorgsector
450.000

€

€

724.015

0

29.106

694.909

549.379

724.015

0

29.106

694.909
665.805

549.379

24.788

0

24.788

0

0

24.788

0

24.788

0

0

0

5.136.303

0

503.894

4.632.409

2.236.879

479.104
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6.1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2021
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2021

2020

2021
€

2020
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten uit onderaanneming
Overige zorgprestaties

130.385.771
74.519.997
1.420.914
5.659.855
332.855
710.561
2.812.442

132.829.385
70.755.029
1.594.214
6.065.960
435.553
291.898
2.541.897

Totaal opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

215.842.395

214.513.936

Toelichting:
De opbrengsten zorgverzekeringswet zijn inclusief de omzet DB(B)C's/DBC-zorgproducten. De daling wordt onder andere veroorzaakt
door de impact van de coronapandemie alsmede door een verbetering van doelmatigheid. De stijging van de opbrengsten van de Wlzzorg kan worden verklaard door een stijging van de bezettingsgraad intramuraal, een stijging van de Wlz-zorg thuis.
In de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn in 2021 de volgende bedragen verwerkt ten aanzien van de
corona compensatieregelingen:

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo

Continuïteitsbijdrage
€

Meerkosten
€

Totaal
€

0
0
0

3.564.000
1.130.000
0

3.564.000
1.130.000
0

0

4.694.000

4.694.000

Continuïteitsbijdrage
€

Meerkosten
€

Totaal
€

2.367.000
0
0

1.064.000
698.000
51.000

3.431.000
698.000
51.000

2.367.000

1.813.000

4.180.000

Voor 2020 betrof het onderstaande bedragen:

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Wmo

Zvw
Met de zorgverzekeraars wordt nog het gesprek gevoerd over de omvang van de compensatiebedragen Zvw voor het jaar 2021. Naar
verwachting wordt dit in het in de loop van 2022 vastgesteld. De verantwoorde continuïteitsbijdrage en vergoeding meerkosten is berekend
op basis van de geldende richtlijnen, rekening houdend met de hardheidsclausule. In totaal zal € 4,7 miljoen ingediend worden bij de
zorgverzekeraars. Aangezien bij vaststelling van deze jaarrekening nog geen duidelijkheid vanuit de zorgverzekeraars is gegeven en
onzekerheden zijn in de wijze van toetsing van met name de hardheidsclausule, is uit voorzichtigheid een bedrag van € 1,1 miljoen
voorzien. Om die reden is onder de opbrengsten ZVW een bedrag ad € 3,6 miljoen verantwoord.
Wlz
De in het wettelijk budget Wlz opgenomen compensatiemiddelen zijn overeengekomen met het zorgkantoor voorafgaand aan het indienen
van de definitieve nacalculatie.
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17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige Rijkssubsidies
Subsidies provincies en gemeenten
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

5.924.200
52.214
33.032
8.077

11.756.294
46.800
34.462
0

Totaal subsidies

6.017.523

11.837.556

Toelichting:
De Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS betreffen voor € 2,9 miljoen de vergoeding voor de zorgbonus 2021 (2020 € 9,6
miljoen). Deze bonus is toegekend aan medewerkers in de zorg vanwege hun extra inzet voor de bestrijding van het coronavirus. De
uitkering van de bonus eind 2021 is verantwoord onder de personeelskosten.
De subsidies van provincies en gemeenten zijn exclusief WMO en huishoudelijk hulp, uitgezonderd overige WMO-prestaties zoals
maatschappelijke- en vrouwenopvang. De subsidies van verslavingszorg en OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) zijn
opgenomen onder subsidies van provincies en gemeenten.

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt :

Overige opbrengsten:
Verhuur
Overige
Subtotaal overige opbrengsten
Overige dienstverlening:
Personenalarmering en belminuten
Voeding en hotelmatige opbrengsten
Subtotaal overige dienstverlening
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

2021
€

2020
€

341.422
479.560
820.982

563.364
491.640
1.055.004

10.707
19.277
29.984

11.985
17.379
29.364

850.966

1.084.368

Toelichting:
De contributies van de leden (2020: € 5,8 miljoen) zijn overgeheveld naar Stichting Espria waardoor deze bij Stichting Icare niet meer van
toepassing zijn.
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LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt :

2021
€

2020
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Dotaties en vrijval personele voorzieningen
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

145.559.621
24.769.205
12.542.453
2.196.383
11.159.104
196.226.766
1.064.654

141.160.024
28.055.977
11.468.549
157.298
15.264.980
196.106.828
3.472.469

Totaal personeelskosten

197.291.420

199.579.297

Verpleging en Verzorging
Ledenservice

3.151
37

3.188
35

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

3.188

3.223

0

0

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

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
De daling van de personeelskosten wordt onder andere veroorzaakt door een daling van de zorgbonus, de tijdelijke verlaging van de WWpremie en doorbelasting van personeelskosten aan de ledenvereniging.
De zorgbonus over 2021 bedraagt € 2,9 miljoen ( 2020: € 9,5 miljoen). Dit betreft € 1,6 miljoen (2020: € 5,3 miljoen) lonen & salarissen
en € 1,3 miljoen (2020: € 4,2 miljoen) sociale lasten. De zorgbonus is volledig gecompenseerd door het Ministerie van VWS en
verantwoord onder de post subsidies. Uitbetaling heeft plaatsgevonden met de verloning van december 2021.

20. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :

2021
€

2020
€

Afschrijvingen:
Materiële vaste activa

4.112.355

4.725.608

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

4.112.355

4.725.608

Toelichting:
De daling van de afschrijvingen wordt veroorzaakt door de afloop van twee financial leasecontracten voor de huur van panden en door
het bereiken van volledige afschrijving over een ICT-gerelateerd actief in de loop van het boekjaar.
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22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt :

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhouds- en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

2021
€

2020
€

3.485.768
626.805
3.585.193
2.143.256
5.432.396
-23.553

3.373.005
965.883
4.181.050
1.840.119
4.793.756
-298.212

15.249.865

14.855.601

Toelichting:
Ten opzichte van vorig jaar zijn de overige bedrijfskosten gedaald. Een belangrijke oorzaak betreft de daling van de algemene kosten van
€ 3,1 miljoen doordat de Ledenservice is overgeheveld naar Stichting Espria. De daling van de cliënt- en bewonersgebonden kosten heeft
voornamelijk betrekking op een daling in de coronagerelateerde kosten voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen van €
0,7 miljoen. De stijging van de huur- en leasekosten wordt voor € 0,5 miljoen verklaard door het wegvallen van een onder deze post
verantwoorde bate uit hoofde van de verhuur van panden op basis van financial lease.

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

2021
€

2020
€

Financiële baten:
Rentebaten
Rentebaten voorzieningen
Subtotaal financiële baten

84
17.709
17.793

182
7.008
7.190

Financiële lasten:
Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

397.486
397.486

355.496
355.496

-379.693

-348.306

2021
€

2020
€

Resultaat deelnemingen (winst)
Subtotaal resultaat deelnemingen (winst)

0
0

0
0

Resultaat deelnemingen (verlies)
Subtotaal resultaat deelnemingen (verlies)

0
0

287
287

Totaal resultaat deelnemingen

0

-287

Totaal financiële baten en lasten

25. Resultaat deelnemingen
De specificatie is als volgt :

28. Bezoldiging topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen
De bezoldiging van topfunctionarissen, welke ten laste van Stichting Icare is gekomen over het jaar 2021, bedraagt € 163.316. De
bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen over het jaar 2021 bedraagt € 37.935.
Beide bedragen zijn afgeleid uit de totale bijdrage van Stichting Icare in de groepskosten van Stichting Espria waar de bezoldiging van
topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen deel van uitmaakt. De bezoldiging
van de topfunctionarissen die over 2021 in het kader van de WNT verantwoord worden, zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting Espria.

29. Honoraria van de onafhankelijke accountant
Het honoraria van de onafhankelijke accountant die over 2021 zijn verantwoord, zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
van Stichting Espria. De honoraria worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn geleverd.
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30. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Espria heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2022 te Beilen.
De Raad van Commissarissen van Stichting Espria heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2022 te Beilen.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
De coronapandemie zet zich ook in 2022 voort en heeft negatieve effecten op de resultaten 2022. Ondanks dat Stichting Icare beter
voorbereid is dan vorig jaar wordt de organisatie in 2021 ook hard geraakt. Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn inmiddels de
compensatieregelingen voor de langdurige zorg (Wlz) verlengd voor 2022. Daarnaast heeft de VNG de gemeenten opgeroepen om
zorgaanbieders ook in 2022 voor meerkosten te compenseren en continuïteit van zorglevering te borgen binnen het Sociaal Domein
(Wmo/Jeugdwet). Met betrekking tot de compensatiemaatregelingen binnen de Zvw bestaat voor 2022 nog geen duidelijkheid. Landelijk
wordt hierover het gesprek gevoerd met de zorgverzekeraars (ZN).
Op basis van de huidige gezonde financiële balanspositie, de huidige beschikbare liquiditeit van Stichting Icare, alsook de toezeggingen
die er zijn gedaan vanuit met name de zorgkantoren en meerdere gemeenten (nagaan door de groepsmaatschappij) stelt de Raad van
Bestuur vast dat deze pandemie geen risico vormt voor de continuïteit van Stichting Icare en acht zij waardering op basis van de
continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
De ondertekening van de jaarrekening en daarmee de vaststelling en goedkeuring door de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van
Commissarissen heeft op 23 mei 2022 te Beilen plaatsgevonden.

Origineel getekend door Raad van Bestuur
Mw. F.H. Stegehuis, voorzitter
Dhr. A.M. Notermans

Origineel getekend door Raad van Commissarissen
Dhr. A. Rouvoet, voorzitter
Mw. J.C. Holscher
Dhr. M.J.M. van den Berg
Dhr. J.M.L. van Engelen
Dhr. H.J.J.M. Berden
Mw. G.M.C. de Ranitz
Mw. H. Post

Jaarverslag 2021 Stichting Icare

- 61 -

6.2 Overige gegevens

6.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Icare.

6.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Icare heeft geen nevenvestigingen.

6.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarrekening
31 december 2021
1 januari 2021
Stichting ICARE
Controle
Goedkeurend
NLE00004557.1.2
KVK
04084443
Create SBR Extension
1.0

Utrecht

23 mei 2022

Aan: de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Icare

Verklaring over de jaarrekening 2021
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Icare (‘de stichting’) een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Icare te Meppel
gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2021;
•
de resultatenrekening over 2021; en
•
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de
Regeling verslaggeving WTZi.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (‘WNT’) 2021 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Icare zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
EM5DPSEA7QVZ-1377301878-640
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, 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, en of de in dit kader vereiste
toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan
de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij (inclusief de bijlagen ‘Verantwoording besteding
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over 2020’, ‘Verantwoording besteding
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over 2020 (Stichting Vegetarisch Zorgcentrum
Felixoord)’ en ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over
2021’).
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van RJ 400 is vereist voor het bestuursverslag en op grond
van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist voor de overige gegevens.
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 Regeling verslaggeving WTZi 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 in overeenstemming met RJ 400 en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi, alsmede de bijlagen ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus
zorgprofessionals Covid-19 over 2020’, ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus
zorgprofessionals Covid-19 over 2020 (Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord)’ en
‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over 2021’ in
overeenstemming met het Verantwoordingsprotocol behorend bij de Subsidieregeling bonus
zorgprofessionals Covid-19.
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van
commissarissen voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
Regeling verslaggeving WTZi; en 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 de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
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 de stichting haar
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

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 doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 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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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Utrecht, 23 mei 2022
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

/PwC_Partner_Signature/

Origineel getekend door drs. A. Terlouw RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021
van Stichting Icare
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2021, 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 de stichting.
•
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. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 organisatie
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 commissarissen 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.
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6.3 Bijlagen
6.3.1 Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID 19 over 2021
Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
Werknemers
Aantal
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)

4199

Euro
€ 2.907.723,52

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

4210

€ 1.619.629,10

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

€ 1.286.028,00

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

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)
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Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)

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

Derden
Aantal

Totaal
Euro
€ 7.405,64

€ 3.077,68

Aantal
4210

Euro
€ 2.915.129,16

4210

€ 1.619.629,10

8

€ 3.077,68

€ 2.310,00

€ 1.286.028,00
€ 2.310,00

€ 1.286.028,00

€ 2.310,00

€ 1.288.338,00

€ 2.066,42

€ 2.017,96

€ 4.084,38

Ja
Ja

6.3.2 Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID 19 over 2020
Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 en 1 september 2020 (bonus 2020)
Werknemers
Aantal

Derden

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)

5358

Euro
€ 9.644.400,00

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

5242

€ 0,00

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

€ 4.196.800,00

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

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)
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17

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

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

Aantal

Euro
€ 14.000,00

€ 17.000,00

Totaal
Aantal
5366

Euro
€ 9.658.400,00

5242

€ 5.242.000,00

0

€ 0,00

€ 12.750,00

€ 4.196.800,00
€ 12.750,00

€ 4.196.800,00

€ 12.750,00

€ 4.209.550,00

€ 205.600,00

-€ 15.750,00

€ 189.850,00

Ja
Ja

6.3.3 Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID 19 over 2020 (Stichting Vegetarisch
Zorgcentrum Felixoord)
Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 en 1 september 2020 (bonus 2020)
Werknemers
Aantal
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)

60

Euro
€ 108.000,00

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

61

€ 61.000,00

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

€ 41.725,00

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

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)
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Totaal
Euro
€ 0,00

0

€ 0,00

0

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

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

Derden
Aantal

Aantal
60

Euro
€ 108.000,00

61

€ 61.000,00

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 41.725,00
€ 0,00

€ 41.725,00

€ 0,00

€ 41.725,00

€ 5.275,00

€ 0,00

€ 5.275,00

Ja
NVT

