Jaarverantwoording
Zorginstellingen 2021

Inhoudsopgave
Uitgangspunten van de verslaglegging								3
Profiel van de organisatie 										

4

2.1. Algemene identificatiegegevens 									

4

2.2. Structuur van het concern										

4

2.3. Kerngegevens 											

6

Kernactiviteiten en nadere typering 								

6

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 				

6

Werkgebied												

8

2.4. Samenwerkingsrelaties 										

8

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 					

10

3.1. Normen voor goed bestuur 									

10

3.2. Raad van Bestuur / Directie									

10

3.3. Toezichthouders, Raad van Commissarissen 							

10

3.4. Bedrijfsvoering 											

15

3.5. Cliëntenraad 											

17

3.6. Ondernemingsraad 										

20

3.7. Bezwarencommissie FWG / WGA / Klachten TWB 							

22

Beleid, inspanningen en prestaties 								23
4.1. Meerjarenbeleid 											

23

4.2. Algemeen beleid verslagjaar 									

25

4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid 										

27

4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 						

29

4.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers 							

34

4.6. Innovaties: de kracht van TWB 									

40

4.7. Financieel beleid 											

43

4.8. Toekomstige ontwikkelingen 									

44

4.9. Risico’s 												

45

Jaarrekening 2020 											

46

Uitgangspunten van de verslaglegging
Graag heten wij u als lezer welkom in het jaardocument 2021 van Stichting Thuiszorg West-Brabant
(TWB, Thuiszorg met Aandacht). In dit document wordt verslag gedaan van het boekjaar 2021 van
TWB en de daarbij behorende bedrijfsonderdelen. Het profiel van het Concern TWB is beschreven
in hoofdstuk 2. Naast de structuur van het bedrijf worden hierin onze kernactiviteiten, werkgebied,
productie en samenwerkingspartners beschreven.
Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Gedragsregels hiervoor zijn vastgelegd
in de zorgbrede Governance Code. TWB werkt volgens de principes van de Governance Code
en doet hiervan verslag in hoofdstuk 3. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de
stichting, het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Vanuit de medewerkers
is de medezeggenschap geregeld via de Ondernemingsraad van TWB. Vanuit de cliënten is de
medezeggenschap geregeld via de Cliëntenraad van TWB.
Centraal in de bedrijfsvoering van TWB staan de Missie, Visie en Doelen. Deze worden in hoofdstuk
4 toegelicht en daarbij wordt verslag gedaan van de resultaten van het door ons gevoerde beleid,
inspanningen en prestaties. Op het gebied van kwaliteit is het algemeen kwaliteitsbeleid beschreven,
evenals de kwaliteit van zorg ten aanzien van medewerkers. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het
onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen en het financieel beleid.
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2. Profiel van de organisatie
2.1. Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Thuiszorg West-Brabant

Adres

Postbus 116

Postcode

4700 BC

Plaats

Roosendaal

Telefoonnummer

088 560 2000

Identificatienummer Kamer van
Koophandel
E-mailadres

41107082

Internetpagina

www.twb.nl

info@twb.nl

2.2. Structuur van het concern
Juridische structuur
De juridische structuur van het concern bestond aan het begin van het boekjaar uit Stichting
Thuiszorg West-Brabant en verbonden partijen. Alle activiteiten en medewerkers uit de TWB
Thuiszorg B.V., TWB Maatschappelijke Ondersteuning B.V., TWB Jeugdgezondheidszorg B.V. en
TWB Holding B.V. zijn per
1-1-2021 in Stichting TWB ondergebracht. In de loop van 2021 zijn de betreffende B.V.’s ook
daadwerkelijk uitgeschreven bij de kamer van koophandel waardoor de structuur van TWB er
per einde boekjaar 2021 als volgt uit zag:
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De jaarrekening 2021 betreft een enkelvoudige jaarrekening. De organisatie Samen thuis met
Aandacht BV wordt niet geconsolideerd. TWB heeft hierin een deelneming van 50%.
Besturingsmodel
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De bevoegdheden van de Raad
van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting en in het bestuursreglement, zoals
dit is geactualiseerd en vastgesteld op 25 mei 2020.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang
van zaken binnen de Stichting. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met
raad terzijde.
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2.3. Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere typering
De kernactiviteiten van TWB zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.
Zorgverzekeringswet (Zvw):
• Persoonlijke verzorging (oproepbaar)
• Verpleging (oproepbaar, gespecialiseerde verpleging en Advies, instructie en Voorlichting)
• Casemanagement dementie
• Indicatiestelling voor Zvw-PGB
• Niet toewijsbare zorg (preventie en wijkgericht werken)
• Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering
• Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)
Wet langdurige Zorg (Wlz):
• Modulair Pakket Thuis
• Overbruggingszorg (Verpleging en Verzorging)
• Volledig Pakket Thuis
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
• Huishoudelijke ondersteuning
• Begeleiding (individueel en groep)
• Respijtzorg
Jeugdgezondheidszorg:
• Consultatiebureau
• Huisbezoeken
• Rijksvaccinatieprogramma
• Collectieve preventie
Doelgroepen cliënten Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning:
• Somatische aandoening of beperking
• Psychogeriatrische aandoening of beperking
• Psychiatrische aandoening of beperking
• Lichamelijke handicap
• Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis
• Psychosociale problemen
• Palliatief terminale zorg

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Wijkverpleging / Wlz
Cliënten / productie / capaciteit

4.015
extramurale
cliënten

688.969

uren extramurale
productie in verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten
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8.316.628
budget Wlz

34.412.356
budget Wijkverpleging

Personeel

838

personeelsleden
in loondienst

477

fte personeelsleden
in loondienst

Huishoudelijke Ondersteuning / Begeleiding
Cliënten / productie / capaciteit

Cliënten / productie / capaciteit

4.072
cliënten
HBH

125
cliënten
BEG

376.737

77

uren extramurale HO-

cliënten
dagactiviteiten

Cliënten / productie / capaciteit

19.309

overige prestaties
in verslagjaar

productie in verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten

Personeel

920

uren extramurale BEG
productie in verslagjaar

16.127

personeelsleden in
loondienst

315

15.343.583

fte personeelsleden in
loondienst

bedrijfsopbrengsten
in verslagjaar

Jeugdgezondheidszorg
Cliënten / productie / capaciteit

9.120

cliënten 0-4 jarigen

35.000

consulten 0-4 jarigen
in verslagjaar JGZ

Personeel

61

personeelsleden
in loondienst

37

fte personeelsleden
in loondienst

Bedrijfsopbrengsten

4.140.206

bedrijfsopbrengsten voor JGZ
(in euro’s) in verslagjaar
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Werkgebied
TWB levert al haar producten in onderstaande regio:

Rotterdam

H

Willemstad

Eramus MC

Moerdijk
Klundert
Zevenbergen
Noordhoek

Dinteloord
Fijnaart
De Heen
Stampersgat
Nieuw Vossemeer

Steenbergen

Oud-Gastel

Standdaarbuiten

Oudenbosch

Hoeven

Kruisland
Lepelstraat

H

Etten-Leur

Amphia Ziekenhuis

St. Willebrord
Moerstraten
Wouw

Halsteren
Heerle
Bergen op Zoom

H

Prinsenbeek
Breda

Bosschenhoofd
Zegge

Bravis Ziekenhuis

Roosendaal

H

Rucphen

Sprundel

Bravis Ziekenhuis

Nispen

Rijsbergen

Schijf

Wouwse Plantage
Zundert

Legenda:

Achtmaal
Wernhout
Huijbergen
Woensdrecht
Hoogerheide

Antwerpen

H

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Ossendrecht
Putte

H

Huishoudelijke hulp en Thuisbegeleiding
Verzorging en Verpleging
Hospice Thuis
Ziekenhuizen in de regio
Dagbesteding
Consultatiebureau en/of inloopspreekuur
Specialistische zorg (incl.Topklinische Thuiszorg)
In overleg Topklinische Thuiszorg

TWB is gedurende 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor cliënten. Door het inzetten van
intensieve zorgteams die 24 uur per dag zorg kunnen leveren in combinatie met reguliere teams
die per regio de nachtelijke bereikbaarheid regelen, kan 24-uurs zorggarantie afgegeven worden.

2.4. Samenwerkingsrelaties
TWB overlegt regelmatig met onderstaande stakeholders en financiers:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Met de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Etten-Leur en Zundert
(de D6-gemeenten) en Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht (Brabantse Walgemeenten) vond vanuit de samenwerking en op individueel niveau regelmatig bestuurlijk en
operationeel overleg plaats over zowel de Wmo-ondersteuning als de JGZ-zorg.
Zorgkantoor CZ en zorgverzekeraars CZ en VGZ: Bestuurlijk en operationeel overleg inzake
V&V-zorg.
Met het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal, zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau
Met het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (REN), Bravis en het ministerie van
VWS in het kader van verpleegkundige overdracht/aanmelding
Met de netwerkcoördinatoren van de vier netwerken naast WestWest (dementie, palliatieve
zorg, vroegsignalering kwetsbare ouderen en CVA)
Met de samenwerkingspartners van WestWest over o.a. leefstijlpreventie
Met de SEH en HAP inzake de mogelijkheden op het terrein van acute zorg
Binnen het REC, Regionaal expertise centrum
Met het Amphia-ziekenhuis, Thebe en Careyn, Surplus en Avoord over medisch specialistische
handelingen in de thuissituatie
Met huisartsencoöperatie Zorggroep West-Brabant op zowel bestuurlijk als operationeel
niveau

Ketensamenwerking
TWB neemt deel aan de volgende ketens waar de betrokken organisaties gezamenlijk de zorg voor de
bepaalde doelgroep nader afstemmen en verbeteren:
•
•
•
•

Dementie - Dementienetwerk West-Brabant voor de gemeenten Bergen op Zoom,
Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen en Halderberge
CVA - CVA-keten regio Bergen op Zoom en Roosendaal e.o.
Palliatieve zorg - Netwerk palliatieve zorg regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen
Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen - Netwerk in westelijk West-Brabant waarbij VVTsectoren, huisartsen en welzijnsinstellingen nauw samenwerken om kwetsbare ouderen op
te sporen en vervolgacties in te zetten.

Zorgpad
• COPD: met het Bravis-ziekenhuis en andere samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt
om longpatiënten na opname in het ziekenhuis beter te begeleiden om heropname te
verminderen.
• Zorgpad Parkinson in ontwikkeling: met Bravis-ziekenhuis en VVT-aanbieders in de regio is
gestart om een zorgpad te gaan ontwikkelen om de zorg voor patiënten met Parkinson te
verbeteren en beter op elkaar af te stemmen.
• Herstelzorg thuis na COVID: samenwerking tussen het Bravis-ziekenhuis, Groenhuysen,
tanteLouise, TWB en Huisartsencoöperatie Zorggroep West-Brabant.
• Complexe wondzorg: Ulcus Cruris is in 2019 geïmplementeerd en er zijn hiervoor veel
professionals getraind. De samenwerking op het gebied van wondzorg is hierdoor verbeterd.
TWB heeft ook in 2020 de regiefunctie complexe wondzorg toegekend gekregen van de
zorgverzekeraars waardoor zij met de samenwerkingspartners de complexe wondzorg in de
regio hebben verbeterd.
Huisartsen Zorggroepen
• De diëtisten van TWB worden ingezet bij de DBC’s Diabetes mellitus, COPD en CVRM (Harten vaatziekten) bij Zorggroep West-Brabant, Het Huisartsenteam, en Huisartsen Zorggroep
Breda)
• De diabetesverpleegkundigen van TWB ondersteunen de praktijkondersteuners en
huisartsen van Zorggroep West-Brabant en de Huisartsen Zorggroep Breda op het gebied
van diabeteszorg.
TWB, GGD West-Brabant en Jong JGZ:
• Hebben een samenwerkingsverband gericht op het uitvoeren van integrale
jeugdgezondheidszorg in de Regio West-Brabant
• Deelnemende partijen: TWB gevestigd te Roosendaal, Jong JGZ gevestigd te Breda , GGD
West-Brabant gevestigd te Breda.
Centrum Indicatiestelling Zorg: Afstemming en werkafspraken met betrekking tot indicaties
Zorgverzekeraars: CZ, VGZ, DSW, Multizorg VRZ, Achmea, Zorg en Zekerheid, Menzis en Zilveren
Kruis
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Woningbouwcorporaties:
• Woningstichting Stadlander, Bergen op Zoom
• Woningstichting Woensdrecht, Woensdrecht
• Woningstichting Alwel, Roosendaal/Etten-Leur
• Woningstichting Thuisvester, Rucphen
• Woningstichting Woonkwartier, Zevenbergen
Met collega-(thuis)zorginstellingen op bestuurlijk en operationeel niveau:
• tanteLouise, Bergen op Zoom
• DAT, Roosendaal
• Surplus, Breda
• Groenhuysen Roosendaal
• Avoord, Etten-Leur
• Zuidzorg, Veldhoven
• Cordaan, Amsterdam
Huisartsenkringen en in de regio werkzame huisartsen

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en
medezeggenschap
3.1. Normen voor goed bestuur
TWB hanteert de zorgbrede governancecode. In het boekjaar 2021 is niet afgeweken van de richtlijnen
uit de Zorgbrede Governancecode voor 2021.

3.2. Raad van Bestuur / Directie
TWB heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur bestaande uit de heren C.J. Danen en J.C.P. Dijkers. TWB
beschikt over een in 2020 geactualiseerd reglement voor de Raad van Bestuur (RvB). Het reglement
voldoet in zijn geheel aan de in de governancecode opgenomen richtlijnen.

3.3. Toezichthouders, Raad van Commissarissen
Werkwijze Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft op hoofdlijnen drie verschillende rollen:
• Ten eerste: De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op
het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen TWB.
• Ten tweede: de Raad van Commissarissen staat de tweehoofdige Raad van
Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde.
• Ten derde: De Raad van Commissarissen vervult de rol van werkgever van de
twee bestuurders.
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Samenstelling Raad van Commissarissen
In september 2021 heeft de Raad van Commissarissen onverwacht afscheid moeten nemen van de
heer Van Dorst. Zijn overlijden heeft een leegte achtergelaten die per 1 januari 2022 ingevuld is door
een nieuw lid met financiële expertise. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31
december 2021 luidt als volgt:
De heer C.W.M. Jongmans (aftredend/herkozen november 2021)
Voorzitter RvC tot 1 november 2021, daarna lid van de RvC. Tevens lid van de Remuneratie- &
Governancecommissie Wethouder Alblasserdam, portefeuille: sociaal domein, onderwijs en
cultuur
Nevenfuncties:
• Lid raad van Toezicht Conaction
• Bestuursvoorzitter Stichting WijSamen
• Bestuurslid Leergeld Roosendaal
• Voorzitter Stichting Steunfonds St. Jan
• Lid Raad van Commissarissen Monumenten Beheer Noord-Brabant
• Voorzitter PvdA afdeling Roosendaal
• Voorzitter Stichting Support4Life
• Vice-voorzitter landelijke geschillencommissie sociaal domein
De heer G.A.C. van Dorst (overleden in september 2021)
Lid RvC, voorzitter auditcommissie tot september 2021
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht SONB Cleijenborch
• DGA DASD en DASD Holding BV
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Ingrado
• Lid Cliëntenraad CAK
• Lid Cliëntenraad Allevo
• Vrijwilliger LOC
De heer P.J Berkers (aftredend / herkiesbaar 2023)
Lid RvC, lid Auditcommissie. Sinds oktober 2021 voorzitter van de Auditcommissie
Directeur / eigenaar van NEXT BV
Lecturer bij Breda University
Themamanager Zorglogistiek Logistics Community Brabant (LCB)
Nevenfuncties:
• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Swinhove Groep
• Voorzitter Cliëntenraad, Amphia ziekenhuis
• Voorzitter Klachtencommissie SAFENED
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Mevrouw D.P.J. Woestenberg tot 1 november 2021
Vice-voorzitter RvC, voorzitter remuneratie- en governancecommissie
Voorzitter CNV Onderwijs/ Bestuurslid CNV Connectief (vanaf november 2020)
Docente Levensbeschouwing, Rythoviuscollege in Eersel
Eigenaar van adviesbureau DWLB
Nevenfuncties:
• Lid van de Raad van Toezicht van ProDemos, huis voor de Rechtstaat
• Lid van de Raad van Toezicht van SSH& studentenhuisvesting
Mevrouw C.G.M. van Grinsven (lid sinds 1 januari 2020, aftredend / herkiesbaar 2024)
Lid RvC op voordracht van de Cliëntenraad, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid. Sinds 1
november 2021 voorzitter van deze commissie.
Zelfstandig ondernemer: De Andere Kant Haaren
Strategisch adviseur, change manager en projectmanager. Aangesloten bij Changekitchen
Company.
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Residentie Molenwijck
• Bestuurslid Stichting Alzheimer Nederland, afdeling regio ‘s-Hertogenbosch - Bommelerwaard
Mevrouw J. van Vliet (lid sinds 01 november 2020, aftredend / herkiesbaar 2024)
Lid RvC op voordracht van de Ondernemingsraad, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid tot 1
november 2021. Voorzitter Raad van Commissarissen per 1 november 2021. Vanaf die datum lid
van de Governance- en Remuneratiecommissie.
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Fibula, landelijke ondersteuningsorganisatie voor de (netwerken) palliatieve
zorg
• Voorzitter Programmacommissie Verpleging & Verzorging van ZonMw
• Voorzitter Raad van Toezicht Academisch Hospice Demeter
• Voorzitter bestuur Guus Schrijvers Academie
• Lid Raad van Toezicht Zorgspectrum
• Voorzitter Visitatiecommissie Verpleegkundig Specialisten Register
• Lid Raad van Toezicht Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)
• Voorzitter College Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
Ontwikkelingen
De Raad van Commissarissen werkt volgens het in mei 2020 geactualiseerde Reglement Raad
van Commissarissen, de procedures met betrekking tot evalueren van het functioneren van
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en de Governance Code Zorg 2017. Eind
2020 is gestart met deelname vanuit de Raad van Commissarissen aan het organisatiebrede
leiderschapstraject dat voor alle leidinggevenden binnen TWB wordt aangeboden. In afstemming
met de externe trainer, is voor de Raad van Commissarissen een programma op maat gemaakt
dan in 2021 met goed gevolg is afgerond. Kerndoel was dat de samenwerking binnen de Raad
van Commissarissen en de samenwerking met de Raad van Bestuur nog effectiever en beter zou
worden en medio 2021 waren de effecten hiervan al merkbaar.
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Werkwijze Raad van Commissarissen
Door middel van de kwartaalrapportage, die door de Raad van Bestuur wordt aangeboden
alsmede door periodiek overleg, wordt de Raad van Commissarissen in staat gesteld om zijn
toezichthoudende taak adequaat uit te oefenen. De Raad van Commissarissen is zodanig
samengesteld dat er voldoende deskundigheid aanwezig is om zijn taak naar behoren te
vervullen.
De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks zijn activiteiten. In 2021 heeft deze evaluatie
deel uitgemaakt van het hiervoor beschreven leiderschapstraject. Daarbij is geëvalueerd op de
volgende onderdelen:
• Samenspel Raad van Commissarissen / Raad van Bestuur
• Teameffectiviteit van de Raad van Commissarissen
• Beoordeling individueel lid Raad van Commissarissen
• Beoordeling voorzitter Raad van Commissarissen
De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in een reglement en in een
toezichtvisie.

Toezichthouders, Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op basis van de
adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en in overeenstemming met de
Wet Normering Topinkomens. De commissarissen worden op basis van een vastgesteld profiel
geworven. In de statuten is vastgelegd dat commissarissen niet kunnen worden benoemd als er
sprake is van tegenstrijdige belangen. Vanwege het aftreden van een lid en het overlijden van
de heer Van Dorst, is eind 2021 gestart met de werving van één nieuw lid. Dit lid is per 1 januari
2022 benoemd.

Verantwoord besturen en toezicht
De Raad van Bestuur rapporteert de beleidsvoortgang middels een driemaandelijkse
bestuursrapportage. In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de
speerpunten uit het jaarplan, welke zijn vertaald in doelen alsmede over de exploitatie. In het
jaarplan worden in goed overleg met de Raad van Bestuur KPI’s vastgesteld ter zake van de in
het volgende jaar te bereiken doelen. Op hoofdlijnen gaat het om de cliënttevredenheid, de
medewerkerstevredenheid en het financiële resultaat.
De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal vier keer per jaar en heeft twee
themavergaderingen. Gezien alle ontwikkelingen als gevolg van de corona-pandemie heeft er
in 2021 maar één themavergadering plaatsgevonden. Een groot deel van de vergaderingen
heeft digitaal plaatsgevonden als gevolg van de coronamaatregelen. Tijdens de reguliere
vergaderingen wordt op basis van bovengenoemde kwartaalrapportages verantwoording
afgelegd over het resultaat van het gevoerde beleid. Tevens bevat de rapportage informatie met
betrekking tot de gevoerde strategie en de risico’s die hieraan verbonden zijn.
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De voorzitter van de Raad van Commissarissen voert periodiek (één keer per drie weken)
werkoverleg met de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg informeert de Raad van Bestuur
de voorzitter van Raad van Commissarissen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen die
van belang zijn voor TWB en staat de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Raad
van Bestuur met raad bij. Vanwege het informele karakter worden van deze overleggen geen
verslagen gemaakt. Tevens worden tijdens deze overleggen de vergaderingen van de Raad van
Commissarissen voorbereid. De overdracht van het voorzitterschap is eveneens besproken met
de Raad van Bestuur, zodat deze overdracht vlekkeloos is verlopen.

Samenwerking met andere geledingen binnen
In 2021 heeft de Raad van Commissarissen eenmaal overleg met de externe accountant. Op
basis van de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening, de managementletter, het
accountantsverslag en de capita selecta wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd over
het functioneren van de interne beheersing- en controlesystemen en de mogelijke financiële
risico’s. Daarbuiten komt de Raad van Commissarissen bij elkaar om zich te laten informeren over
strategische ontwikkelingen binnen de zorg.
De Raad van Commissarissen heeft in 2021 eenmaal vergaderd met de Cliëntenraad en
Ondernemingsraad. Tijdens de miniconferentie in oktober heeft de jaarlijkse themabijeenkomst
met Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Cliëntenraad en Ondernemingsraad
plaatsgevonden. Hierbij zijn alle gremia geïnformeerd over de ontwikkelingen op het
gebied van integrale zorg, de Langer Thuis Verpleegkundigen en het organisatiebrede
leiderschapsprogramma.

Commissies
Sinds 2018 werkt de Raad van Commissarissen met commissies die zich richten op specifieke
onderwerpen of onderdelen. De commissies zijn beschreven in het RvC-reglement dat is vastgesteld
voor de Raad van Commissarissen. Er is voor de verschillende commissies geen eigen reglement. De
volgende commissies zijn ingesteld:
Auditcommissie
De Auditcommissie is in 2021 vier keer per jaar bij elkaar gekomen. De commissie bespreekt
de financiële cijfers uit de kwartaalrapportage, gaat in overleg met de accountant over de
managementletter en bevindingen uit de interim controle en bereidt de goedkeuring van
begroting en jaarrekening in de vergadering voor.
Commissie Kwaliteit & Veiligheid
Deze is in 2021 eveneens vier keer bij elkaar geweest. De commissie bespreekt de
ontwikkelingen inzake kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie aan de hand van
onder andere de kwaliteitsindicatoren, incidentmeldingen en andere indicatoren
zoals weergegeven in de kwartaalrapportages.
Governance- en Remuneratiecommissie
Deze is in 2021 zes keer bij elkaar geweest. Voor wat betreft het
onderdeel ‘remuneratie’ behandelt de commissie het functioneren,
beoordelen en belonen van de bestuurders. Onderwerpen van gesprek
zijn de evaluatie van de doelstelling als organisatie en het individueel en
als team functioneren van het bestuur. In 2021 is specifiek aandacht
uitgegaan naar de arbeidsovereenkomst en bezoldiging van de Raad
van Bestuur. Dit heeft geleid tot een nieuwe arbeidsovereenkomst
voor beide leden van de Raad van Bestuur.
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Voor het onderdeel ‘governance’ beoordeelt en onderhoudt de commissie het RvC-reglement, de
toezichtvisie en de statuten.

3.4. Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van Stichting TWB wordt structureel gemonitord. Beoordeling vindt plaats op basis
van de onderstaande elementen:
Planning en controlcyclus
Administratieve organisatie en interne controle
Risicomanagement
In het verslagjaar zijn geen significante wijzigingen aangebracht in bovenstaande elementen. Deze
elementen zullen in dit hoofdstuk verder toegelicht worden.

Planning- & controlcyclus
Binnen het concern TWB wordt gewerkt met een planning- & controlcyclus gericht op de sturing en
beheersing van de organisatieprocessen. Vanuit de planning- & controlcyclus is over het verslagjaar
2021 evenals in voorgaande jaren conform de volgende stappen gewerkt:
Opstellen beleid (meerjarenkader, jaarplannen, doelstellingen)
Er wordt gewerkt op basis van een beleidsplan, waarbinnen jaarlijks op organisatie- en
afdelingsniveau jaarplannen en -doelstellingen geformuleerd worden. Deze jaarplannen en
doelstellingen worden in samenwerking tussen Raad van Bestuur en management vorm gegeven.
De doelstellingen worden vertaald naar KPI’s en op deze normen wordt periodiek gerapporteerd
en geëvalueerd.
Begroting
In augustus wordt door de Raad van Bestuur een kaderbrief opgesteld waarin de uitgangspunten
voor de begroting zijn opgenomen. Op basis van deze kaderbrief worden in de maanden augustus
en september door de resultaat verantwoordelijke managers begrotingsvoorstellen voor het
komende jaar geformuleerd.
Deze voorstellen worden getoetst aan de kaderbrief en verwerkt in een begrotingsbrief. De
begrotingsbrief wordt samen met de jaarplannen besproken. Op basis van de vastgestelde
begrotingsbrief en met de input uit de jaarplannen worden de begroting, investeringsbegroting
en afdelingsbudgetten opgesteld. De vaststelling van de begroting vindt plaats in de maand
december.
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Managementrapportages
Jaarlijks wordt op basis van een evaluatie met de gebruikers van de managementinformatie de
managementinformatie voor het komende jaar vastgesteld. Wekelijks wordt er gerapporteerd
over de belangrijkste prestatie-indicatoren zoals productie, productiviteit, dekking en omzet.
Maandelijks wordt er over de exploitatie gerapporteerd. In de analyse van de exploitatie
wordt een verbinding gelegd tussen de productiecijfers en de exploitatiecijfers, aangezien
directe aansturing van de uitvoerende afdelingen grotendeels op basis van de productiecijfers
plaatsvindt. Door middel van het geven van management response bij de KPI’s, verantwoorden
leidinggevenden hun resultaten en acties richting Raad van Bestuur. Deze structuur loopt door
tot aan de Raad van Commissarissen waarbij de Raad van Bestuur rapporteert richting Raad van
Commissarissen.
Jaarrekening
De jaarrekening maakt geen deel meer uit van de cyclus om de interne bedrijfsvoering
te beheersen. De jaarrekening en de bijbehorende documenten, zoals de nacalculatie en
verklaringen rondom de kwaliteit van de AO/IC voor Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wijkverpleging
(ZvW) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgaanbieders, is vooral bedoeld als
externe verantwoording. De exploitatiecijfers tot en met december vormen het einde van de
jaarcyclus voor de interne verantwoording.
Administratieve Organisatie / Interne Controle
De controleactiviteiten zijn op te splitsen in gegevensgerichte controles, procedurele controles
en financiële controles. Deze zijn ooit ontstaan vanuit de ‘oude’ regeling AO/IC Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorgaanbieders en de werkwijze is doorontwikkeld
voor het gehele concern TWB. Het controleplan wordt op eenzelfde wijze toegepast binnen
zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg (Wlz). TWB heeft ervoor gekozen om deze regeling
ook toe te passen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), zowel binnen de hulp
bij het huishouden als de begeleiding. Op basis van deze controles wordt periodiek aan bestuur
en management gerapporteerd over de voortgang van de controles, de bevindingen en waar
nodig worden door de verantwoordelijke managers verbeteracties uitgezet.
Tijdens de controle van de accountant bij de productieverantwoording en de interim-controle is
wederom gebleken dat TWB voldoende ‘in control’ is.
Risicomanagement
Externe veranderingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Deze veranderingen hebben
directe invloed op de interne processen en procedures en/of de financiële positie van TWB. In
dat kader wordt er binnen TWB extra aandacht besteed aan risicomanagement.
Risicomanagement krijgt onder andere vorm door de inrichting van de beleidscyclus met een
uitgebreide interne en externe oriëntatie op kansen en bedreigingen. Vervolgens borgt het
jaarplan het monitoren van kritische processen en bepaalt de opdracht voor de zorgmanagers,
per jaar, welke uitkomsten er gerealiseerd moeten worden.
Aan de begroting is een risicoparagraaf toegevoegd. In deze paragraaf worden
risico’s ingeschat en gewaardeerd op financiën. Naast de begroting wordt aan de hand van de
exploitatieoverzichten gekeken naar veranderingen en worden risico’s ingeschat.
Eventueel vindt aan de hand van deze gegevens een bijstelling plaats in de begroting
en/of worden risicobeperkende maatregelen getroffen.
In de risicoparagrafen wordt aangegeven op welke wijze de risico’s kunnen worden
beperkt, welke maatregelen worden getroffen en op welke wijze de risico’s financieel
kunnen worden afgedekt.
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Binnen TWB is een onafhankelijk gepositioneerde businesscontroller verantwoordelijk voor
de audits op de administratieve organisatie, interne controle en risicomanagement. De
businesscontroller neemt ook deel aan de overleggen met de auditcommissie van de Raad van
Commissarissen.
3.5. Cliëntenraad
De Cliëntenraad Thuiszorg West-Brabant (TWB) stelt ieder jaar een schriftelijk verslag op van zijn
werkzaamheden in het afgelopen jaar. Op deze manier kan de raad verantwoording afleggen
tegenover TWB en de eigen achterban. Evenals voorgaande jaren is onderstaand het eigen
jaarverslag van de Cliëntenraad integraal overgenomen.
Samenstelling van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad is dusdanig van samenstelling dat zij een goede afspiegeling van de maatschappij
vormt en zodoende alle cliënten van TWB vertegenwoordigt.
In 2021 maakten de volgende leden deel uit van de Cliëntenraad:
• Voorzitter: Mevrouw F. Hagenaars
• 2e voorzitter: De heer J. Kamp
• Secretaris: De heer T. van de Weijgert
Leden:
• De heer E. Stallaert (tot 1 september 2021)
• De heer P. Hermans
• Mevrouw Y. Geers – van der Heijden
• De heer F. Peeters
• Mevrouw M. Pansier
• Mevrouw K. Raaijmakers
• De heer F. van Schilt
• De heer J. Coppens (vanaf 1 december 2021)
Rooster van aftreden

Naam

Aantreden

Herkiesbaar per

Herkiesbaar per

Aftredend

De heer T. van de
Weijgert

01-01-2011

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2023

De heer J. Kamp

01-11-2011

01-11-2015

01-11-2019

01-11-2023

De heer P. Hermans

01-12- 2011

01-12-2017

01-12-2019

01-12-2023

Mevrouw Y. Geers

01-02-2013

01-02-2017

01-02-2021

01-02-2025

Mevrouw F. Hagenaars

01-03-2016

01-03-2020

01-03-2024

01-03-2028

De heer F. Peeters

01-06-2016

01-06-2020

01-06-2024

01-06-2028

Mevrouw M. Pansier

01-01-2021

01-01-2025

01-01-2029

01-01-2033

De heer F. van Schilt

01-01-2021

01-01-2025

01-01-2029

01-01-2033

Mevrouw K. Raaijmakers

01-01-2021

01-01-2025

01-01-2029

01-01-2033

De heer J. Coppens

01-12-2021

01-12-2025

01-12-2029

01-12-2033
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Vergaderingen
In het verslagjaar vergaderde de Cliëntenraad 11 maal. Daarnaast had de Cliëntenraad 4 maal
overleg met de Raad van Bestuur. De financiële commissie besprak met de werkorganisatie de
kwartaalrapportages, de begroting en het jaardocument. Genoemde werkgroep rapporteerde
de Cliëntenraad van hun bevindingen. Met de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van
Commissarissen (RvC) van TWB is nader ingegaan op de visie op kwaliteit en cliëntveiligheid en
de manier waarop de RvC daarop toezicht houdt en adviseert.
De voornaamste onderwerpen – in willekeurige volgorde - die tijdens onze vergaderingen aan de
orde kwamen waren:
• Algemene voorwaarden TWB;
• Begroting TWB 2021;
• Beleidsplan TWB 2021 – 2023;
• Beleidsplan WestWest;
• Corona maatregelen;
• Duale aansturing wijkverpleging;
• Ervaringen met acuut team;
• Herstructurering TWB;
• Innovaties bij TWB;
• Jaardocument TWB 2020;
• Jaarverslag Cliëntenraad 2020;
• Kennismaking met de cliëntvertrouwenspersoon;
• Ontwikkelingen inzake CaRespect;
• Ontwikkelingen JGZ;
• Ontwikkelingen mantelzorg;
• Opzet Cliëntenpanel;
• Rapporten ISO-audit en IGJ werkbezoek;
• Telefonische bereikbaarheid TWB;
• Training Google applicaties;
• Vacature in de klachtencommissie;
• Vaststellen nieuwsbrieven;
• Voortgang Café Entree in Bergen op Zoom;
• Wijziging zittingstermijn Cliëntenraad.
Project duale aansturing wijkverpleging
De CR is gevraagd aan dit project deel te nemen. Met ondersteuning van ZonMw en Hogeschool
Rotterdam is nagegaan in hoeverre het duale aansturingsmodel van TWB tot good-practice kan
worden gerekend. Om het project in goede banen te leiden is er een projectgroep in het leven
geroepen, waar naast de RvB ook enkele senior-wijkverpleegkundigen en zorgmanagers in
participeren. De projectgroep heeft goede vorderingen gemaakt, maar de input van de CR was
van groot belang voor de inhoud van het project. In dat kader zijn er een aantal interviews met
stakeholders gehouden.
Uitgebrachte adviezen
In het afgelopen verslagjaar heeft de Cliëntenraad de volgende adviezen aan
de Raad van Bestuur van TWB uitgebracht:
• Aangepaste begroting TWB 2021;
• Algemene voorwaarden TWB.
• Analyse en verbeterplan PREM 1 wijkverpleging;
• Begroting TWB 2021;
• Jaardocument TWB 2020;
• Zorgweigering en zorgbeëindiging.
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De Raad van Bestuur heeft de adviezen van de Cliëntenraad integraal
overgenomen. Het overleg met de Raad van Bestuur verliep steeds constructief.

Contact met de achterban
De cliëntenraad van TWB vindt het belangrijk dat cliënten de mogelijkheid hebben om
meepraten over de geleverde zorg. Vandaar dat de cliëntenraad in 2021 heeft ingezet op
het verder in contact komen met de cliënt. Door middel van een kaart geschreven vanuit de
cliëntenraad heeft de cliëntenraad contact gezocht met de cliënten. Deze kaart is meegestuurd
met de PREM die in november is uitgezet. Inmiddels heeft de cliëntenraad meer dan 200
reacties mogen ontvangen. In de maand januari worden alle cliënten die hun gegevens hebben
achtergelaten gebeld door een van de leden van de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft
gezamenlijk onderwerpen bedacht en vragen opgesteld die in een telefonisch gesprek met de
cliënt worden besproken. Van ieder gesprek wordt een kort verslag gemaakt. De resultaten
worden geanalyseerd en besproken in de eerste vergadering in februari 2022.
Kennis op peil houden
Omdat in het afgelopen verslagjaar fysieke trainingen niet mogelijk waren hebben de leden van
de Cliëntenraad deelgenomen aan verschillende digitale trainingen en Webinars zoals:
Landelijk congres Cliëntenraden
Conferentie langer thuis
Digitalisering in de zorg

G

training Google applicaties

Tijdens de bijeenkomsten was de mogelijkheid om aan verschillende workshops deel te nemen.
De bijeenkomsten waren inspirerend te noemen hoewel het fysiek aanwezig zijn wel als een
gemis werd gevoeld.
Digitaal fit blijven
Niet alleen voor de zorgmedewerkers maar ook voor de leden van de Cliëntenraad is het van
belang dat deze digitaal fit blijven. Je kunt het vergelijken met sporten. Aan één keer sporten heb
je niks. Voor fysieke fitheid zul je regelmatig moeten sporten om er iets van te merken. Dat is bij
digitale fitheid niet anders. Immers:
• De aard en inhoud van het werk verandert voortdurend;
• Het digitaal gereedschap verandert bij elke nieuwe versie;
• Er komen steeds nieuwe tools beschikbaar.
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We merken dat kenniswerkers zich vaak geen raad weten met de steeds groeiende hoeveelheid
informatie die ze te verwerken krijgen én dat veel van hen de computer nog steeds als veredelde
typemachine gebruiken. Daar is enorm veel tijd, werkplezier én slagkracht te winnen. Bij TWB is men
inmiddels overgestapt van Microsoft Office naar Google en moesten de medewerkers en ook de
leden van de Cliëntenraad nieuwe vaardigheden zich eigen maken. Om toegang te krijgen tot Googleapplicaties was een Google-account noodzakelijk. Door alle Cliëntenraadsleden een TWB-mailadres en
een wachtwoord te geven, werd een dergelijke toegang gegarandeerd. Bijkomend voordeel van een
TWB-mailadres is dat bedrijfs- en privacygevoelige informatie via een veilige mailomgeving worden
gedeeld en zogenaamde ‘datalek’-risico’s op die manier uitgesloten worden. Vanuit de ICT-afdeling
is de Cliëntenraad gefaciliteerd in een Google-training waar de Cliëntenraadsleden aan hebben
deelgenomen.

Vooruitblik
In het komende jaar wil de CR de volgende punten verder vorm geven:
• Uitwerking van een cliëntenpanel waarmee we regelmatig in gesprek kunnen;
• Meer inzicht krijgen in het gebruik van digitale middelen in de informatieoverdracht naar
• cliënten (gebruik Caren zorgt door cliënten en/of hun mantelzorgers);
• Actief bijdragen aan beleid over het gebruik van een cliëntendossier, gebruiksgemak,
privacy,beveiliging, afstemming op en overdracht naar andere zorgverleners;
• Contact met andere cliëntenraden in de regio over samenwerking en afstemming van wijkzorg.
3.6. Ondernemingsraad
Thuiszorg West-Brabant heeft de medezeggenschap van medewerkers, conform de Wet
op de Ondernemingsraden (WOR), ondergebracht bij de Ondernemingsraad. Op grond van
deze wet wisselen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad informatie uit over het
sociaal en financieel beleid en behandelt de Ondernemingsraad advies- en instemmings
procedures. Onderwerpen voor overleg worden aangedragen door de Raad van Bestuur of de
Ondernemingsraad.
In 2021 heeft de Ondernemingsraad acht keer onderling vergaderd en zijn er acht
overlegvergaderingen geweest met de bestuurders die telkens vooraf zijn gegaan door
een agendaoverleg. Daarnaast kwam het dagelijks bestuur minimaal tweewekelijks samen.
Gedurende het jaar zijn geen geplande informele overleggen tussen bestuurders en dagelijks
bestuur van de Ondernemingsraad belegd geweest.
Inzake acute maatregelen ivm de COVID-pandemie heeft de Ondernemingsraad de Raad van
Bestuur op voorhand ruimte gegeven in de Stuurgroep COVID besluiten te nemen die feitelijk
vooraf een advies of instemming behoeven van de Ondernemingsraad. Gelet op de aard van
de pandemie is soms snel handelen van de raad noodzakelijk. De Ondernemingsraad wil geen
vertragende factor zijn en stemt, in voorkomend geval, in met toelichting en
bespreking achteraf.
In de overlegvergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:
Instemmingsprocedures:
• Instemming OR Aandacht voor jou
• Instemming OR Overlegstructuur & uitkomsten inventarisatie
overlegstructuur en projecten
• Instemming OR Uitbreiding meerkeuzesysteem met bedrijfsfitness
• Instemming OR Actualisatie in dienst moment nieuwe medewerker
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Adviesprocedures:
• Advies OR Werken op een TWB-locatie
• Advies OR Pilot Topklinisch en Hospice Thuis
• Advies OR Rapport Planning & Roostering / Innovatie Zorglogistiek
• Advies OR Begroting 2022
• Advies OR Jaarplan 2022
Daarnaast heeft de Ondernemingsraad de mogelijkheid om ongevraagd advies uit te brengen en
initiatiefvoorstellen te doen aan de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad heeft in 2021 de
volgende adviezen en initiatiefvoorstel aangeboden aan de Raad van Bestuur:
Ongevraagd Advies / initiatiefvoorstel:
• Initiatief OR - Betrokkenheid Ondernemingsraad bij acute noodzakelijke stuurgroep besluiten
Vragen medewerkers aan OR:
De OR is in 2021 eenmaal formeel benaderd met een vraag. OR heeft vraag kunnen bespreken
en heeft vraagsteller naar tevredenheid teruggekoppeld.
Samenstelling van de Ondernemingsraad

Naam

Functie binnen TWB

Lid sinds

Rol

Mevrouw K. Jongmans

verpleegkundige Hospice Thuis

2008

voorzitter

Mevrouw H. Mies

klantadviseur Klant en Service

2018 tot 01-11-2021

vice-voorzitter

De heer M. de Leeuw

verzorgende 3IG

2014

lid

Mevrouw E. van der
Heijden

jeugdverpleegkundige

2014

lid

Mevrouw L. van Beek

wijkverpleegkundige

2020 tot 31-12-2021

lid

Mevrouw J. van Haren

I&A-specialist

2020

lid

De heer S. Goorhuis

wijkverpleegkundige

2021

lid

De Ondernemingsraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Tot 1 september 2021 is die
rol vervuld door mevrouw G. van Beek. Vanaf die datum is de heer J. de Jongh in dienst getreden bij
TWB in de functie van ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad.
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3.7. Bezwarencommissie FWG / WGA / Klachten TWB
TWB, Thuiszorg met Aandacht heeft op 10 mei 2010 de Bezwarencommissie klachten Cliënten,
klachten Medewerkers, FWG en WGA, kort gezegd Bezwarencommissie, ingesteld. In 2013 is het
aandachtsgebied Sociale Maatregelen toegevoegd aan de taken van de Bezwarencommissie.
De commissie bestaat uit drie externe (onafhankelijke) en vier interne leden en is te bereiken via
het bestuurssecretariaat. De commissieleden worden voor drie jaar benoemd en zijn eenmaal
herkiesbaar voor een periode van drie jaar. De samenstelling van de Bezwarencommissie ziet er
als volgt uit.
Samenstelling 2020

Naam

Rol

Aftredend

De heer H. Polderman

voorzitter (extern) sinds juni 2020

2023

Mevrouw S. Kroes

vice-voorzitter (extern)

2022

De heer B. Taffijn

op voordracht cliëntenraad (extern)

2021

Mevrouw H. Mies

op voordracht ondernemingsraad (intern)

2022

Mevrouw N. Verschuren

lid (intern)

2022

Mevrouw O. Ostendorf

lid (intern)

2021

De heer L. Jacobz

Lid (intern)

2022

In het verslagjaar hebben er zich enkele wijzigingen voorgedaan. een intern lid is de zittingstermijn
verstreken en een ander intern lid is vanwege zijn vertrek bij TWB, gestopt als lid van de
bezwarencommissie.
De Bezwarencommissie is in het verslagjaar vanwege corona-maatregelen niet bijeen geweest voor de
reguliere vergadering.
De commissie heeft in dit kalenderjaar:
Geen bezwaren in het kader van FWG behandeld
Geen bezwaren in het kader van WGA behandeld
Geen klachten behandeld
Geen bezwaren in het kader van Sociale Maatregelen
behandeld
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4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid
Ons fundament en de ontwikkelingen in onze omgeving heeft ons stil doen staan bij de vraag: “waar
doen we het nu echt voor?”. Over het antwoord op deze vraag is wat ons betreft geen twijfel mogelijk:
om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.
Wat beweegt ons?
Wat ons beweegt is voor alle betrokkenen de beste thuiszorg te blijven verlenen in West-Brabant.
Dit geldt voor onze cliënten en hun naasten, onze medewerkers en samenwerkingspartners. De
komende vijftien jaar zal de vraag naar zorg, hulp en ondersteuning thuis steeds verder toenemen,
omdat mensen ook zo lang mogelijk thuis (willen) blijven. En de mogelijkheden om langer thuis
zelfredzaam te blijven nemen toe. We kunnen dan ook maar één conclusie trekken: thuiszorg is de
toekomst. Wij hebben alles in huis om iedereen die dat nodig heeft te ondersteunen zo zelfredzaam
mogelijk te zijn. We ondersteunen het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en
sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dat doen we sámen
met de cliënt en zijn naasten. Onze opdracht is duidelijk: “samen langer thuis”.
Onze opdracht “samen langer thuis” vertaalt zich naar het in balans houden van drie elementen
de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft
de kwaliteit van ondersteuning
zorg te waarborgen tegen zo laag mogelijke kosten voor de maatschappij
Waar staan we voor?
In het dagelijks werk staan naast onze waterpas, de volgende normen en waarden centraal
		Aandacht: We waarderen iedereen door naar elkaar te luisteren, respecteren
		
elkaars mening en zetten de kennis van iedereen in.
		Toegankelijk: Iedereen die zorg, hulp en ondersteuning nodig heeft, kan bij ons
		
terecht.
		Betrouwbaar: We zijn deskundig, professioneel, verlenen kwalitatief 			
		
hoogwaardige zorg, hulp en ondersteuning en komen onze afspraken na.
		Lef: We tonen ondernemerschap en wachten niet af.
		Leren & verbeteren: Met elkaar mogen we leren van onze fouten en hebben 		
		
we vertrouwen in elkaar.
		Trots: We zijn een expert op het gebied van thuiszorg. We delen onze 			
		
individuele en gezamenlijke successen en vieren de resultaten.
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Hoe gaan we deze onderdelen uitdragen
We houden zorg, hulp en ondersteuning toegankelijk voor iedereen die hier een beroep op moet
doen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers alleen zal niet voldoende zijn om deze belofte waar
te maken. Zorg toegankelijk houden, vraagt om een inzet van medewerkers, mantelzorgers, partners
in het netwerk, voorliggend veld, vrij toegankelijke zorg, technologie en ‘mechanica’ die de lichamelijke
en mentale belasting van het beroep, de toestroom van zorgvragers en de beperkte inzet van
medewerkers op elkaar aan laat sluiten.
Dit alles is vertaald in een viertal ontwikkellijnen:
Continuïteit van Zorg: op iedere zorgvraag een passend antwoord
Op iedere zorgvraag verlenen we een passend aanbod. Hiervoor organiseren we onze zorg, hulp
en ondersteuning zo dat alle noodzakelijke zorg verleend wordt in een balans met kwaliteit,
werkplezier en kosten.
Onze speerpunten:
• Cliënten, zorgpartners en verwijzers die een beroep op ons moeten doen, ontvangen van ons
zorg, hulp en/of ondersteuning
• Cliënten, zorgpartners en verwijzers ervaren ons als de beste thuiszorgaanbieder
• We verlenen integrale zorg (1 cliënt 1 plan)
• We werken wijkgericht en zetten in op preventie
• Binnen de acute keten vinden we aansluiting bij de SEH en HAP
• We zijn dé specialist in de thuiszorg
• We hebben een regierol in West-Brabant
• We verlenen elk jaar zorg, hulp en ondersteuning aan meer cliënten
Duurzame Inzetbaarheid: gezond en met plezier aan het werk
Onze medewerkers en leidinggevenden zijn met plezier aan het werk en toegerust om zich
te ontwikkelen in de veranderende zorgvraag. Zij tonen leiderschap, elk op hun eigen niveau,
door op basis van eigen deskundigheid en inzichten beslissingen te nemen. Ondersteunend
aan deze beweging zal de mede- zeggenschap van en voor onze medewerkers anders worden
georganiseerd in overleg met de Ondernemingsraad. Samen verlenen we de beste zorg, hulp en
ondersteuning in elke wijk of kern.
Onze speerpunten:
• Van verzuim naar inzetbaarheid
• Medewerkers doen met plezier hun werk
• Wij bieden medewerkers meer dan alleen goede arbeidsvoorwaarden:
• Werkroosters passend bij de individuele behoeften van onze medewerkers
• We leiden ‘op maat’ van de zorgvraag en behoefte van onze medewerker op
• We ontwikkelen leeftijdsfasebewust personeelsbeleid om de balans in ons
personeelsbestand (leeftijd en deeltijdfactor) te verbeteren
• Medewerkers ervaren ons als de beste thuiszorgaanbieder en blijven bij ons werken
Ondernemerschap: gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat
Onze medewerkers en leidinggevenden worden uitgedaagd het beste uit zichzelf en uit elkaar
te halen. Dit leidt tot een betere prestatie op alle vlakken. Bureaucratische drempels worden
geslecht, kwaliteit van zorg neemt toe in combinatie met ervaren tevredenheid van cliënten en
zorgpartners.
Onze speerpunten:
• Blijven investeren in het leiderschaps- en scholingsprogramma
• Voor medewerkers logische inrichting van (werk)processen op basis 				
van de kennis van de gebruiker, uitgaand van vertrouwen en niet
		
georganiseerd op een uitzondering
• Stimuleren van alertheid op de samenhang tussen kwaliteit,
kosten en opbrengsten
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Innovativiteit: vergroten van de reikwijdte van onze zorgmedewerkers
Om de zorg toegankelijk te houden investeren we in oplossingen die het werkplezier van onze
medewerkers vergroten, de administratieve last verminderen en/of taken van hen overnemen.
Onze speerpunten:
• Digitaliseren van de cliëntentransfer tussen Bravis en TWB op basis van de planlogistiek en
zorginhoudelijke cliëntinformatie
• Meer doen met data, de kwaliteit van data verbeteren om een betere inhoudelijke sturing op
het zorgproces mogelijk te maken
• Inzetten van Artificial Intelligence (AI) in het directe zorgproces om de zelfdiagnose bij cliënten
te stimuleren en N5-(wijk)verpleegkundigen te ontlasten
• Inzet van zorg op afstand ter ondersteuning van cliënt en zorgmedewerkers vanuit de functie
van Klant & Service
• Digitalisering, robotisering en inzetten van AI binnen onze werkprocessen om te komen tot
een interne organisatie die onze werkprocessen beter ondersteunt
4.2. Algemeen beleid verslagjaar
Ieder kwartaal wordt er gerapporteerd op vastgestelde KPI’s binnen de domeinen cliëntwaarde,
medewerkerswaarde en financiële waarde. Onderstaand zijn de resultaten over 2021 op hoofdlijnen
Cliëntwaarde
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Medewerkerswaarde

Financiële waarde
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4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid
TWB staat bekend als integraal leverancier van een verscheidenheid aan producten en diensten aan
cliënten in de leeftijd van 0 tot 100+ jaar. Voor alle producten en diensten zijn processen beschreven.
Het handboek met daarin de processen en werkinstructies is vanaf alle locaties van TWB digitaal
beschikbaar. TWB is ISO (9001) gecertificeerd.
Een erkend kwaliteitskeurmerk waarborgt dat TWB:
de cliënt centraal stelt
duidelijke en tijdige informatie geeft
het zorgaanbod continu verbetert
deskundig en gemotiveerd personeel heeft
minder fouten maakt en naar structurele oplossingen zoekt
zich jaarlijks extern laat toetsen

ISO Toetsing
Van 6 t/m 8 juli 2021 vond de ISO-toetsing plaats. In verband met het aflopen van het certificaat,
was dit weer een uitgebreide audit. In het onderzoek dat uitgevoerd is door het bureau Certiked
is vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem van TWB voldoet aan het toetsingskader
en dat voldaan wordt aan regelgeving en wettelijke en contractuele eisen. Tevens werd gemeld
dat de strategie en ambities van TWB duidelijk richtinggevend en inspirerend zijn; dit kwam uit
alle gevoerde gesprekken naar voren. De auditor was ook positief verrast door het enthousiasme
waarmee door TWB-medewerkers gesproken werd over hun eigen werkzaamheden en over TWB
in zijn algemeenheid.
Voorts heeft Certiked vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem een doeltreffende
bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Tot slot zijn er door
Certiked potentiële verbeteringen gesignaleerd, die met TWB in het afronde gesprek op 15 juli jl.
zijn besproken. Daarbij is ook aangegeven dat TWB voor de periode van drie jaar weer het ISO
9001-certificaat mag continueren. Een resultaat waar we uiteraard heel blij mee en trots op zijn!
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Kwaliteit van gebouwen en brandveiligheid
TWB beschikt over een actueel BHV-beleidsplan. Dit beleidsplan gaat met name dieper in op
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van de bedrijfshulpverlening
binnen TWB. Het beleidsplan is van toepassing op alle vestigingen en medewerkers/vrijwilligers/
bezoekers van TWB. Op de wijkgebouwen met een zeer lage bezetting en gebruiksfrequentie
worden geen BHV-voorziening getroffen, noch in personeel noch in materiaal (voor zover in het
laatste geval door verhuurder niet in is voorzien).
Ten behoeve van het beleidsplan zijn alle eigendoms gebouwen uitgebreid gedocumenteerd.
In deze documenten, die als bijlage aan het beleidsplan verbonden zijn, is onder andere
opgenomen wat de functie van het pand is, of er een brandmeldinstallatie aanwezig is en wat de
mogelijke risico’s en daarbij behorende scenario’s zijn.
Beheer en onderhoud brandmeldinstallatie
Binnen TWB zijn er twee medewerkers opgeleid tot beheerder brandmeldinstallatie. Zij voeren
de maandelijkse beheerstaken met betrekking tot de brandmeldinstallatie uit. Hieronder valt
onder andere het controleren van de verschillende doormeldingen, visuele controle van de
brandmeldcentrale en indicatoren en het bijwerken van het logboek. Daarnaast vindt jaarlijks
onderhoud door het onderhoudsbedrijf plaats. Uitsluitend het hoofdkantoor is voorzien van een
brandmeldinstallatie.
BHV kalender
De BHV-kalender is een jaarplanning van verschillende activiteiten met betrekking tot de
bedrijfshulpverlening. Hieronder vallen opleiding/herhalingstrainingen en periodieke controles
van de BHV-middelen. Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2021 voor de BHV’ers geen
EHBO- en brandblusoefeningen gegeven.
Ook de jaarlijkse ontruimingsoefeningen op de twee vestigingen, het hoofdkantoor en een
dagbegeleidingslocatie, hebben hierom geen doorgang gehad.
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4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
De verantwoordelijkheid voor kwaliteit (en veiligheid) van zorg, is als expliciet aandachtsgebied
belegd bij de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Hiervoor bestaat binnen het
domein van de Raad van Commissarissen de commissie Kwaliteit & Veiligheid. De vakinhoudelijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg is belegd bij de wijkverpleegkundige. De
wijkverpleegkundige draagt expliciet de resultaatverantwoordelijkheid voor het primaire proces.
TWB stuurt op de kwaliteit van zorg aan de hand van de volgende KPI’s:
Cliënttevredenheid
Klachten
(bijna) Incidenten

Cliënttevredenheid
Jaarlijks wordt voor alle bedrijfsonderdelen de cliënttevredenheid gemeten. Het kwaliteitskader
wijkverpleging is op TWB van toepassing. In dit kwaliteitskader is vastgesteld dat zorgaanbieders
één keer per jaar de Patient Reported Experience Measure (PREM) wijkverpleging moeten
uitzetten onder hun cliënten met wijkverpleging. TWB heeft de PREM wijkverpleging uitgezet in
het najaar van 2021 d.m.v. mixed method; cliënten ontvingen een schriftelijke vragenlijst met
daarbij tevens de mogelijkheid om digitaal te reageren. Hierbij zijn 2920 cliënten van TWB met
wijkverpleging aangeschreven.
Bij de uitvraag PREM wijkverpleging worden cliënten van het Hospice Team geëxcludeerd.
Het beleid binnen TWB is dat nabestaanden van de cliënten van dit team een
cliënttevredenheidsonderzoek ontvangen. Deze vragenlijst komt grotendeels overeen met de
PREM wijkverpleging en wordt twee keer per jaar uitgevoerd. In tegenstelling tot deze afspraak
heeft de uitvraag in juli 2021 niet plaatsgevonden vanwege de pandemie en zomerdrukte. Tot op
heden zijn er dus nog geen resultaten van het Hospice Team over 2021 beschikbaar.
Veel cliënten met wijkverpleging ontvangen ook huishoudelijke ondersteuning (HO) van TWB.
Aan deze cliënten is verzocht tevens vijf vragen te beantwoorden over de HO. De resultaten van
de PREM worden hieronder weergegeven.
TWB heeft in 2021 voor het eerst een clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten
die zorg en/of ondersteuning van TWB ontvangen op basis van hun Wlz indicatie. Hiervoor
heeft TWB de vragenlijst PREM wijkverpleging gebruikt en het onderzoek is tevens in het najaar
uitgevoerd. Hierbij zijn 344 cliënten van TWB aangeschreven.
De PREM wijkverpleging is geen vragenlijst die gestuurd kan worden naar de cliëntgroepen 		
HO, thuisbegeleiding en dagbegeleiding. Aangezien een groot gedeelte van de HO-cliënten al
aangeschreven is en ook gemeenten cliëntwaardering onderzoeken uitvoeren is in 2021 geen
aanvullende vragenlijst onder enkelvoudige HO-cliënten uitgezet. Op basis van het onderzoek
uitgevoerd in gemeente Roosendaal scoorde TWB heel goed.
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PREM wijkverpleging (incl. Hospice Team)

Analyse PREM wijkverpleging (excl. Hospice Team)
V&V heeft in 2021 hele mooie resultaten behaald (PREM wijkverpleging & Wlz samen). Alle individuele
vragen en het gemiddelde rapportcijfer worden met een dikke voldoende gewaardeerd en de NPS
ligt boven die van de referentiegroep van het externe meetbureau van Loveren & Partners. Wanneer
we de resultaten van 2021 vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren wordt er op alle
vragen beter gescoord. Ondanks de uitdagingen die de Covid-19 Pandemie opnieuw in 2021 met zich
meebracht, hebben de teams de zorgverlening aan cliënten toch weer weten te verbeteren. Een top
prestatie!
Het externe meetbureau van Loveren & Partners heeft de volgende conclusie geschreven en
aanbevelingen aan TWB gedaan:

TWB is enorm trots op deze mooie woorden en zal op basis van de
cluster vergelijking die is gemaakt verbeterstappen formuleren voor 						
de clusters die gemiddeld achterblijven.
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PREM Huishoudelijke ondersteuning (HO)

Analyse HO
HO heeft in 2021 mooie resultaten behaald. Alle individuele vragen worden positief gewaardeerd.
Het externe meetbureau van Loveren & Partners heeft de volgende conclusie geschreven:

In deze analyse zijn de gemeenten Moerdijk, Zundert en Etten-Leur niet meegenomen. In Moerdijk
en Zundert leveren we geen wijkverpleging en is dus de PREM wijkverpleging niet uitgevraagd. In de
gemeente Etten-Leur was de respons te klein om betrouwbare resultaten te kunnen opleveren.
Jeugdgezondheidszorg
De uitkomst klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van JGZ 2020 is gewaardeerd met een 7,6, gelijk
aan het waarderingscijfer van 2019. De JGZ-klant is tevreden over de aangeboden zorg die op het
consultatiebureau wordt gegeven. Met name de professionele houding en betrokkenheid worden
hoog gewaardeerd. De volgende aandachtspunten zijn uit het KTO naar voren gekomen:
		
		
		
		
		

1. Flexibel aanbod op locatie/tijden en dagen
2. Het verzetten en maken van afspraken
3. Wachttijden
4. Algemene kennis over borstvoeding
5. Continuïteit van zorg
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Klachten
TWB beschikt over een Klachtenregeling voor klachten van cliënten. Deze regeling is gebaseerd
op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). De procedure voorziet in het interne proces
van behandeling van klachten van cliënten. Daarnaast heeft TWB een Klachtenreglement
Cliënten opgesteld. Dit reglement beschrijft het proces dat gevolgd wordt wanneer een cliënt
een klacht wil voorleggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie. Indien over een klacht geen
overeenstemming bereikt wordt, kan de klacht voorgelegd worden aan De Geschillencommissie
VVT. Ook heeft TWB in 2018 de Meldings- en Klokkenluidersregeling geactualiseerd. In het kader
van deze regeling is een vertrouwenspersoon aangesteld. De taak van de vertrouwenspersoon is
om te bewaken dat het proces correct, legaal en openlijk verloopt.
De organisatie geeft op haar website de cliënt de gelegenheid om een klacht te melden. De
klacht kan schriftelijk, mondeling of per e-mail worden ingediend. Klachten worden conform de
interne klachtenprocedure behandeld door de betrokken leidinggevende of wijkverpleegkundige.
De Raad van Bestuur ziet toe en beoordeelt de afhandeling van iedere individuele klacht. Waar
nodig gaat de Raad van Bestuur persoonlijk in gesprek met de klager om eventuele problemen
op te lossen of te kijken welke verbetermaatregelen op cliënt- of organisatieniveau mogelijk zijn.
Bezwaren op de afhandeling conform de interne procedure, kunnen worden voorgelegd aan de
onafhankelijke Klachtencommissie, die is samengesteld uit vier onafhankelijke externe leden.
De commissie doet, na onderzoek, uitspraak over de gegrondheid van de klacht en formuleert
eventuele aanbevelingen en stuurt deze naar klager en beklaagde en legt deze voor aan de Raad
van Bestuur van TWB. De Raad van Bestuur deelt hierop aan de klager, beklaagde en commissie
mede welke maatregelen de
organisatie zal nemen.
In 2021 zijn 34 klachten en meldingen van ongenoegen ingediend. Beduidend minder dan de 55
klachten en meldingen die in 2020 zijn ontvangen. De meldingen van ongenoegen worden door
de klachtenfunctionaris en betrokken wijkverpleegkundige serieus in behandeling genomen
maar leiden uiteindelijk niet tot een officiële klacht.
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Voor de verdeling per afdeling en inhoud van de klacht/melding van ongenoegen zie
onderstaande tabel:

(Mis)communicatie en bejegening van cliënten blijft in de hele organisatie een punt van
aandacht. In het derde kwartaal was er een opvallende toename in klachten die gingen over
de (telefonische) bereikbaarheid van TWB. De intern genomen maatregelen hebben echter
tot het gewenste effect geleid, want het aantal meldingen hierover in het vierde kwartaal was
teruggebracht tot één klacht.
In het verslagjaar zijn geen klachten ingediend bij en behandeld door de Klachtencommissie.
Aan de Geschillen- commissie is één klacht voorgelegd. Eind 2021 heeft de Geschillencommissie
uitspraak gedaan waarbij TWB in het gelijk is gesteld.
Incidenten
Een belangrijk instrument voor de sturing op de kwaliteit van zorg betreft het monitoren
van de (bijna) incidenten binnen het zorgproces. Ook in 2021 hebben de regievoerend en
resultaatverantwoordelijke HBO-verpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen of zorgcoördinatoren
Maatschappelijke Ondersteuning de incidentmeldingen opgevolgd. Deze incidenten zijn bij VenV
tijdens cliëntbesprekingen met de teams aan de orde gekomen en samen zijn verbeteringen in
het cliëntproces afgesproken.
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Onderstaand is het aantal meldingen in 2021 per afdeling weergegeven:

In 2021 is een dashboard gerealiseerd waarin realtime de kwalitatieve resultaten inzien.
Geclassificeerd naar inhoud hebben 53% van de incidenten bij V&V betrekking op medicatie
en 36% op vallen. Dit is vergelijkbaar met de landelijke cijfers. Het Project Elektronische
ToeDienRegistratie oftewel eTDR, is gestart in het vierde kwartaal van 2021. Dit project is
gericht op het digitaal aftekenen van medicatie-aanreiking bij cliënten. We verwachten dat het
digitaliseren van dit administratieve proces tot een vermindering van de medicatiefouten zal
leiden.
In verschillende clusters zijn initiatieven genomen om vanuit de trendanalyse meer aandacht
te besteden aan preventie van vallen. Dit gebeurt door de projecten Bewegen met Aandacht,
Beweegzorg en het opnieuw onder de aandacht brengen van de valanalyse van Veiligheid.nl.
Deze initiatieven worden in 2022 verder doorontwikkeld.
Het onderzoek van een studente Gezondheidstechnologie naar de manier van melden binnen
TWB heeft als resultaat opgeleverd dat er onder medewerkers veel behoefte bestaat aan
het bespreekbaar maken van de MIC meldingen. Hoe kunnen we van elkaar leren en de zorg
verbeteren? Deze aanbevelingen worden in 2022 verder geïmplementeerd.
Verantwoording kwaliteitskader Wlz
Het addendum ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlzindicatie’ is op TWB van toepassing. Via deze link is na 1 juli 2022 het kwaliteitsverslag over 2021
te raadplegen.
4.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers
Zorgverleners zijn ons belangrijkste kapitaal: zij maken onze cliëntbelofte waar.
Het kwalitatief en kwantitatief op orde hebben van onze personele formatie is
daarmee ons belangrijkste speerpunt. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, in
combinatie met de toenemende en veranderende zorgvraag (extern) en ons huidige
verzuimpercentage (intern) zijn onze grootste uitdagingen.
TWB stuurt op de kwaliteit van arbeid aan de hand van de volgende KPI’s:
Ziekteverzuim
Medewerkerstevredenheid
Instroom versus uitstroom personeel
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Ontwikkeling kennis en vaardigheden
Incidentmeldingen medewerkers

Ziekteverzuim
Na wederom een jaar wat grotendeels in het teken van corona heeft gestaan is het natuurlijk erg
lastig om iets te zeggen over de ontwikkeling van het verzuim. Het organisatiebrede verzuim is
iets gedaald t.o.v. 2020. In 2020 was het verzuim hoger dan de branche, in 2021 ligt dit zo goed
als gelijk aan dat van de branche.

Vernet rapporteert jaarlijks de Vernet Health Ranking. In één cijfer kunnen organisaties zien waar
zij binnen de branche staan op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

De trend van de afgelopen jaren zet zich dus door!
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In 2020 was dit nog een magere voldoende, in 2021 inmiddels een ruime voldoende. De ambitie
blijft om dit nog verder te verbeteren. Voor nu, in wederom een corona jaar, is de trend zeer
positief!
Het ziekteverzuimperentage binnen TWB wordt vooral veroorzaakt door het langdurig verzuim.
Het aantal medewerkers dat zich niet ziek meldt is juist hoog en wijkt positief af van het
sectorgemiddelde. Dit bevestigd de betrokkenheid van onze medewerkers.
belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim zijn:
• Medische aandoeningen
• Arbeidsbelasting
• Privéproblematiek
Op al deze onderdelen worden diverse interventies ingezet in het samenspel tussen
medewerker, leidinggevende en externe partijen die ingezet worden voor verzuimreductie.
De begeleiding door medewerkers wordt dan ook als positief ervaren met een langzaam
verbeterende positie als gevolg.
Gezien voorgaand vernoemde problemen kennen we binnen TWB het programma Duurzame
Inzetbaarheid. Onder leiding van de Arboverpleegkundige wordt er voorin het proces gericht op
persoonlijke aandacht voor de medewerkers en preventie door middel van de providerboog in
portal ‘Aandacht voor jou’.
Het gedachtegoed van verzuim naar gerichtheid op inzetbaarheid wordt in 2022 verder
uitgewerkt als onderdeel van de nieuw te definiëren Visie op HR bij TWB Thuiszorg West-Brabant:
leidinggevenden aan het stuur met experts als navigatoren naast hen. Hiervoor is in Q4 een start
gemaakt met integrale overlegvormen ter ondersteuning van de leidinggevende.
In 2021 zijn de ergocoaches binnen Maatschappelijk Ondersteuning gestart met het geven van
een korte instructie voor werkbegeleiders zodat deze nieuwe medewerkers kunnen ‘meenemen’
in het duurzaam veilig en gezond werken.
Medewerkerstevredenheid
Begin 2021 is er medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd met gemiddeld ruim een 8 als
rapportcijfer.

De hoogste scores worden gerealiseerd op de trots op het werk, de
verantwoordelijkheid die bij de functie hoort en de eigen deskundigheid.
Dit wordt op korte voet gevolgd door de ervaren veiligheid in het werk
en het feit dat men altijd bij de leidinggevende terecht kan.
Aandachtspunten zijn de aanspreekcultuur en het werk kunnen doen
binnen de beschikbare tijd. De werkdruk wordt als hoog ervaren.
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Instroom versus uitstroom personeel
De arbeidsmarkt in de regio West-Brabant verschilt niet van de landelijke knelpunten. TWB kent
al een aantal jaar een groot aantal openstaande vacatures. Sinds 2019 worden er binnen TWB op
grote schaal medewerkers opgeleid. Dit blijft TWB de komende jaren ook doen.
De benodigde formatie op basis van realisatie 2021 bedraagt 419 fte, op basis van de
vastgestelde begroting is dit 422 fte. De vacatureruimte binnen de reguliere thuiszorgteams
bedraagt 15 fte. In 2021 lag de uitstroom van medewerkers V&V lager dan de instroom van
medewerkers (56 fte uitstroom, 63 fte instroom).
Binnen de maatschappelijke ondersteuning bedraagt de benodigde formatie op basis van
de realisatie 302 fte, op basis van de vastgestelde begroting is dit 292 fte. Het aantal fte
vacatureruimte t.o.v. de begroting is toegenomen vanwege de stijging in het aantal cliënten. De
formatie bij JGZ is op orde om de vereiste zorg te verlenen, wel zien we een verschuiving van de
jeugdarts naar de jeugdverpleegkundigen.
Ontwikkeling kennis en vaardigheden
In maart 2019 is het opleidingsplan 2019-2021 vastgesteld door de Raad van Bestuur na
goedkeuring door de Ondernemingsraad.
In het opleidingsplan zijn zes speerpunten opgenomen, te weten:
1. In 2019 en de jaren daarna elk jaar 200 studenten en stagiairs verwelkomen.
2. Teams en medewerkers enthousiasmeren, motiveren en faciliteren, zodat zij het zinvol vinden
deze 200 studenten en stagiairs te begeleiden, en een stapje verder durven gaan.
3. Leren organisatiebreed volgens het concept Samen Leren in de Wijk
• Leren vanuit vier leergemeenschappen die verbonden zijn met wijkgericht werken
• Van en met elkaar leren
• Leren en ontwikkelen innovatief, creatief en digitaal vorm geven. Werken met de technologie
die hiervoor nodig is.
4. Het verder in positie brengen van de (senior) wijkverpleegkundigen als onafhankelijke
zorginhoudelijke professional.
5. Reguliere opleidingstrajecten voor behoud en ontwikkeling van noodzakelijke
beroepsvaardigheden.
6. Ontwikkeling van het team opleiden naar team leren en ontwikkelen.
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Incidenten
Er is bij medewerkers een groter bewustzijn dat, wanneer zij grensoverschrijdend gedrag van
hun cliënten ervaren, zij dit moeten melden. Dit zien we vooral terug in de toename van MIM
meldingen bij V&V. Ook het niet-veilig kunnen werken conform de algemene voorwaarden
(ontbreken van de juiste hulpmiddelen, ongewenste huisdieren, roken en slechte hygiëne)
zijn redenen waarvoor een MIM wordt ingevuld. Naar aanleiding van een melding neemt
de leidinggevende contact op met de medewerker en wordt het incident altijd met de cliënt
besproken. Dit leidt tot afspraken rondom omgangsvormen, aanpassingen in de zorg en/of
zorgbeëindiging.
Nieuw zijn de meldingen over het zonder toestemming van de medewerker geluids- of videoopnames maken.
In 2021 zijn 154 incidenten gemeld verdeeld over de onderstaande afdelingen

Binnen MO is er in 2021 meer aandacht besteed aan
ergonomisch werken, waarbij de medewerkers worden
ondersteund door werkbegeleiders en ergocoaches.
Huishoudelijk werk is zwaarder geworden nu medewerkers in
kortere tijd bij meerdere cliëntsituaties per dag hun activiteiten
verrichten.
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Bij de incidentmeldingen maken we onderscheid in onderstaande categorieën.Met name de
psychische agressie en intimidatie vanuit de cliënt en/of diens naaste neemt toe en betreft
inmiddels ruim 60% van de incidenten.

In het MIM-formulier worden aan de melder drie vragen gesteld over hoe zij het incident
hebben ervaren. Hierbij kunnen zij op een schaal van 1 (niet ernstig) - 10 (heel ernstig) hun
score aangeven. Gemiddeld werd een incident in 2021 met een score van 6.9 beoordeeld. Dit is
beduidend lager dan in 2020 toe dit nog een 8 was. De gemiddelden zeggen verder niet alles hoe
het incident op individueel niveau is ervaren. De verschillen hierin per medewerker blijven groot.
Scholing “Onbegrepen gedrag”
Naar aanleiding van de toename van de psychische en verbale agressie en intimidatie door
cliënten heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de afdelingen VenV, MO en
opleidingen in 2021 de voorbereidingen weer opgepakt voor een scholing “Onbegrepen gedrag”.
Deze kon in 2020 en 2021 door Corona niet doorgaan en staat nu voor de medewerkers MO
gepland in 2022.
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4.6. Innovaties: de kracht van TWB
De wereld van de zorg is hard aan het veranderen. De manier waarop de zorg in Nederland
is georganiseerd staat onder druk en vraagt om een andere manier van denken en werken.
De afgelopen jaren hebben we bij TWB de bijna onmogelijke opgave gehad om als volledig
extramurale organisatie, meer cliënten te helpen met veel minder geld. Desondanks hebben we
geloofd in de innovatiekracht van elkaar, wat ons maakt tot TWB Thuiszorg mét Aandacht. Dat is
zeker niet een hightech, fancy en dure innovatie geweest, wel de lef om zaken echt anders aan te
pakken. In plaats van erkenning hiervoor voor TWB is de werkelijkheid anders.
Wat wordt ‘gezien’ binnen de wereld van de instituties zijn de gebaande paden, subsidies en
innovatiemanagers die leiden tot een voorspelbaar resultaat: een leuk idee maar niet ‘bruikbaar’
in de dagelijkse praktijk. Ons nadeel in dit huidige systeem. We zetten geen innovatiemanagers,
consultants of ‘onbruikbare technologie’ in die stopt als de subsidie vervalt. Ook in de wereld
van de zorginkoop zijn we onbemind, staan we niet bekend als innovatief en komen we niet voor
stimulering van onze innovatiekracht in aanmerking...
Bij TWB doen we het anders en behalen daar opvallende resultaten mee! Deze resultaten
houden we niet voor onszelf maar die delen we via onze website en social media met iedereen.
Op deze manier laten we zien dat we het gewoon doen. Dat hebben we ook gedaan de afgelopen
twee jaar tijdens de corona-pandemie. Ontwikkelingen als het Viraal Team, het thuistesten van
kwetsbare cliënten en verpleegkundig leiderschap zijn daar het bewijs van.
Andere innovatie-cases zijn:
Digitaliseren van cliëntprocessen
In samenwerking met het Ministerie van VWS, Ciphix en het Bravis ziekenhuis is begin 2021
de digitale medewerker ontwikkeld voor de overdracht van ziekenhuis naar huis. Deze is
gesubsidieerd vanuit VWS.
De digitale medewerker van TWB (Truus) zorgt voor een vermindering van de administratieve last
van 35 uur per week voor medewerkers van de afdeling Klant en Service. Bijkomend voordeel
is dat de datakwaliteit van de invoer gestandaardiseerd is en werkprocessen eenvoudiger zijn
geworden.
Medio 2021 is er een aanvraag gedaan in de subsidieregeling SOW voor de verdere digitalisering
van de zorgprocessen. Hierbij is een link gemaakt met de werkgroep snappen en schrappen
waar het primaire proces wordt doorgenomen en processen die niet meer nodig zijn worden
geschrapt. De processen die nodig blijken te zijn worden zoveel mogelijk gerobotiseerd met RPA
om zo de administratieve last te verminderen.
Jeugdgezondheidszorg
JGZ TWB biedt de jeugdgezondheidszorg binnen de richtlijnen van het Landelijk Professioneel
Kader (LPK) aan de kinderen van 0-4 jaar in haar werkgebied (GGD West-Brabant doet dit voor
de kinderen 4-18 jaar). JGZ TWB heeft de strategische ambitie om het Basispakket doorlopend
te vernieuwen en te ontwikkelen naar een moderne ondersteuning van ouders en jeugdigen
waarbij het gezond en veilig opgroeien van de kinderen/jeugdigen centraal staat. Hiermee wil
JGZ TWB gelijke kansen creëren voor alle jeugdigen in West-Brabant, zodat ze gezond en veilig
opgroeien. Onderstaande visie is hierin leidend:
Ouders en jongeren zijn regisseur van hun eigen zorgproces. Ouders nemen hierbij de
verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid én die van hun kinderen. JGZ is in dit zorgproces
ondersteunend en adviserend. We maken zoveel mogelijk gebruik van de digitale mogelijkheden
en maken een verbinding met alle netwerkpartners. Professionele teams zijn uitgerust om de
zorg, nu en in de toekomst, uit te voeren.
Om hier vorm aan te geven wordt er gewerkt aan:
1. Digitalisering en flexibilisering van het zorgaanbod
2. Account Management op operationeel, tactisch, strategisch niveau in de keten
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Inzet cMed Plus
Door de inzet van het acute team vanaf 1 maart 2021 is er meer zicht op en zijn er al
verbeteracties op de hoeveelheid ongeplande zorg die we leveren n.a.v. de medicijndispensers.
Als enige aanbieder in Nederland hebben we inzicht in de technische storing, niet uitgenomen
medicatie en de hoeveelheid ongeplande uren zorg dit oplevert. De lage hoeveelheid storingen
zorgen voor een groei in inzet van medicijndispensers wat de doelmatigheid verbetert. De
informatie is de basis van de data analyse die de student technische geneeskunde gebruikt om
de inzet van het acute team te verminderen.
Deze student is in het derde kwartaal van 2021 gestart om onderzoek te doen naar het aantal
gemiste medicatie- momenten en het urgentieniveau van de medicatie die wordt uitgegeven. In
dit onderzoek is zowel de data vanuit TWB als FocusCura (leverancier cMed Plus) naast elkaar
gelegd om kruisverbanden te leggen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste medicatie-gemist momenten worden ervaren in de
ochtend (08:00-09:00 uur). Uit de data van FocusCura blijkt dat dit voornamelijk komt doordat
cliënten op dit moment simpelweg nog slapen, zij worden dan wakker gebeld door FocusCura
om alsnog de medicatie in te nemen.
Verder zijn de tien cliënten welke de meeste medicatiemomenten misten geanalyseerd. Deze
tien cliënten hadden gezamenlijk 896 gemiste events. Dit komt uit op 74% van het totaal aantal
gemiste events.
Door deze analyses worden er vervolgstappen opgezet in overeenstemming met FocusCura.
Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheid om standaard medicatiemomenten (zoals de
ochtendmedicatie van 08:00-09:00 uur) aan te passen naar de persoonlijke situatie van die cliënt.
Om op deze manier ervoor te zorgen dat zowel TWB, FocusCura en voornamelijk de cliënt meer
rust ervaart bij automatische medicatie-uitgiftes.
Persoonlijk Gebonden Omgeving (PGO)
Momenteel maakt TWB gebruik van Carenzorgt als PGO. Echter zijn er vele soorten PGO’s
waaruit cliënten zouden kunnen kiezen (ieder PGO blinkt uit in zijn/haar eigen manier). Daarom
ontwikkelde MedMij (Nederlandse standaard omtrent gezondheid gegevensuitwisseling)
spelregels waaraan PGO’s en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders aan moeten
voldoen. Zo zorgen zij ervoor dat de uitwisseling van gezondheidsgegevens veilig is en dat alle
systemen met elkaar spreken in dezelfde taal.
Om dit bij zorgorganisaties in te regelen zijn er subsidiegelden vrijgemaakt om deze overgang
te ondersteunen en zodoende de cliënt in staat te stellen zelf een PGO te laten kiezen. Op
deze manier geef je ook de cliënt meer eigen regie terug. Dit project wordt net als het project
E-overdracht in overeenstemming met de zorgorganisaties in de regio uitgevoerd.
Elektronische verpleegkundige overdracht (E-overdracht)
De subsidiegelden van het Inzicht Versnellingsprogramma gegevensoverdracht waar beroep
op is gedaan voor het project PGO (zie hierboven) is ook van toepassing op de verpleegkundige
overdracht in de regio. Deze subsidie is met het REN (Regionaal Elektronisch Netwerk), Bravis,
Groenhuysen en tanteLouise aangevraagd. In het laatste kwartaal van 2021 is er een start
gemaakt met het bedenken van een nieuwe verpleegkundige overdracht met de deelnemende
zorgorganisaties in de regio.
Om een nieuwe overdracht te realiseren is het noodzakelijk om een ‘nieuw’ systeem voor
deze overdracht te kiezen doordat het huidige systeem Forview helaas niet toereikend is voor
aanpassingen en veranderingen. Naar aanleiding van gesprekken met diverse leveranciers is er
gekozen voor de leverancier Zorgdomein. Dit systeem wordt op het moment ook gebruikt bij
verwijzingen vanuit de huisarts naar TWB.

41

Elektronische toedienregistratie (eTDR)
Gezien het grote aantal MIC-meldingen rondom medicatie en de inefficiënte manier van
aftekenen van medicatie op papieren formulieren is er begin 2021 een multidisciplinaire
werkgroep geformeerd om een advies te schrijven rondom elektronische toedienregistratie. Na
de keuze voor leverancier is het Project Elektronische ToeDienRegistratie oftewel eTDR, gestart
in het laatste kwartaal van 2021. In deze periode is er een SET-subsidie aangevraagd voor de
realisatie, implementatie en opschaling van de gekozen elektronische toedienregistratie systeem
Medimo.
Verder is dit project kleinschalig en via de Agile-projecttechniek aangepakt in het cluster
Rucphen. Dit houdt in dat er met de medewerkers vanuit alle disciplines naar dit project wordt
gekeken en acties worden uitgezet om ervoor te zorgen dat de implementatie en ingebruikname
van Medimo zo goed mogelijk gaat.
Projectmatig werken
Eind 2021 is binnen TWB het eerste project gestart volgens de nieuwe Agile-projectstructuur.
Doel hiervan is dat vanuit de medewerkers in een werkend team het project wordt uitgevoerd.
De eerste ervaringen met de nieuwe projectmethode en het enthousiasme van onze
medewerkers en stakeholders heeft ervoor gezorgd dat we deze aanpak hebben gebruikt in de
doorontwikkeling van het gehele projectmatig werken binnen TWB.
Bewegen met aandacht
Eind 2021 is er gestart in het wijkzorgteam Steenbergen met de pilot ‘Bewegen met aandacht’.
In deze pilot gaat gebruik gemaakt worden van het Digirehab platform, Digirehab-app en
DigiRehab trainingsmethode. De vaste zorgmedewerkers trainen met onze cliënten gedurende
12 weken, 2 x 20 minuten per week aan balans, conditie en kracht. In de Digirehab tool wordt
de ondersteuningsbehoefte van de cliënt geregistreerd, worden instructievideo’s van de
beweegoefeningen getoond en wordt het effect van de training op de fysieke gesteldheid en
functioneren van de cliënt gemeten. De cliënt ontvangt een gevarieerd en op maat gemaakt
trainingsprogramma.
In Denemarken, Oostenrijk en België heeft DigiRehab zijn vruchten reeds afgeworpen:
deelnemende ouderen vallen minder snel, hebben minder thuiszorg nodig (besparing van 45
min/week), kunnen langer zelfstandig thuis wonen en hebben een verhoogde kwaliteit van leven.
De zorgmedewerker haalt meer voldoening uit het werk en voelt zich energieker en vitaler. Bij
zorgorganisaties is er minder vraag naar thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning waardoor ze
zich kunnen richten op het verhogen van welzijn.
Precaise
De afgelopen maanden hebben we de voorbereidingen getroffen voor het internationale
Precaise project.
De afgelopen vier jaar hebben de Deense gemeenten Aalborg, Viborg en de universiteit van
Aarhus gewerkt aan een project genaamd AIR. Het project gaat kort over het ontwikkelen van
een AI-component die burgers kan identificeren en beoordelen of fysieke training moet worden
gestart op basis van de hulpmiddelen van de individuele burger. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het Digirehab platform.
De resultaten zien er zo veelbelovend uit dat het AAL-programmateam van de EU ervoor heeft
gekozen om de internationalisering van het concept naar Nederland, Polen, Italië en Noorwegen
te ondersteunen. Dit nieuwe project heet PRECaiSE! Hier is TWB partner in. De financiering van
dit project wordt in Nederland gedaan door Zonmw.
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4.7. Financieel beleid
Ondanks na wederom een jaar wat nagenoeg geheel in het teken heeft gestaan van de coronacrisis is er voor het vierde jaar op rij een positief resultaat behaald. Het exploitatieresultaat over
2021 (voor financiële baten en lasten) bedraagt € 1.260.626 positief. Een resultaat van ruim 1,9%
van de omzet mogen we zeker als uitstekend classificeren!
Het resultaat wordt sterk beïnvloed door het opnemen van een tweetal voorzieningen:
• Voorziening medewerkers langdurig verzuim
• Voorziening regeling vervroegd uittreden (RVU)
In de toelichting op de balans staat een nadere toelichting hierover.
In 2021 zijn extra uitgaven gedaan welke samenhangen met de corona-crisis. De verwachte
compensatie vanuit zorgverzekeraars en het zorgkantoor zijn verwerkt in het resultaat van 		
€ 1.260.626. Eventuele compensatie vanuit gemeenten is nog steeds onbekend.
Solvabiliteit en liquiditeit
De solvabiliteit en liquiditeit van TWB is weergegeven in onderstaande tabel:

Vanaf 2021 ligt het netto werkkapitaal en dus ook de current ratio ligt eind 2021 boven de norm
Het eigen vermogen maakt in 2021 een sprong van 21% naar 25% door het positieve resultaat in
2021.
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4.8. Toekomstige ontwikkelingen
Het blijft lastig om binnen de wijkverpleging een inschatting te maken voor toekomstige
ontwikkelingen. Het speelveld is complex. Voor het jaar 2022 verwachten we op basis van de
vastgestelde begroting een rendement tussen de 1 en 2% De nieuwe CAO VVT zal hierin deels
ook bepalend zijn.
De enige zekerheid naar de toekomst toe is dat de zorgvraag stijgt en dat de middelen om
deze zorg te verlenen, medewerkers en middelen, uitermate schaars zijn. Binnen het complexe
speelveld geeft de rijksoverheid kaders op hoofdlijnen maar zowel zorgverzekeraars als
gemeenten hebben dermate veel beleidsvrijheid dat deze kaders nietszeggend zijn.
In 2018 tot en met 2021 hebben we ons gericht op versterking kwaliteit van zorg en vergroten
innovativiteit. We zijn nu toe aan de volgende fase; versterken regionale rol gericht op integrale
zorg.
Onze ambities zijn groot en opgenomen in ons nieuwe beleidsplan ‘Langer thuis’. We kijken met
groot enthousiasme uit naar deze nabije toekomst.
Onzekerheid blijft er ook, die blijft er altijd in de extramurale zorg. Al jaren (vanaf 2017)
rapporteren we in ons jaarverslag dat er een nieuwe bekostiging komt voor de wijkverpleging.
Zowaar is er sprake van een vorm van besluitvorming. Er komt een nieuw bekostigingsmodel
op basis van cliëntprofielen, waarschijnlijk gaan we dit vanaf 2023/2024 in onze bedrijfsvoering
merken. De impact hiervan is nog onzeker, in 2022 gaan we ons hierop voorbereiden.
Voor de Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding lopen een aanbestedingen binnen een
groot aantal gemeenten. Deze zijn bepalend voor de komende jaren.
De overeenkomsten voor Jeugdgezondheidszorg zijn met ingang van 2021 voor 2 jaar verlengd.
In 2022 wordt er gesproken over verlenging na 2023.
Waar er druk is op de arbeidsmarkt zien we dat de vraag naar thuiszorg toe blijft nemen, dit
maakt onze uitdaging om de zorg toegankelijk te maken dus alleen maar groter.
We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Echter naast alle ‘‘normale” onzekerheden zal de
(financiële) afwikkeling van de corona-crisis voor extra onzekerheid zorgen. Gemeenten zijn
financieel geraakt, zorgverzekeraars bereiden zich voor op inhaalzorg en de rijksbegroting moet
weer in balans komen. Het risico van afwenteling op de financiering van de thuiszorg is daarbij
zeker aanwezig.
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4.9. Risico’s
Zoals eerder vermeld voert TWB een actief risicomanagement. De belangrijkste risico’s naar de
toekomst worden in deze paragraaf vermeld. Feitelijk is hierin nagenoeg geen verandering ten
opzichte van voorgaande jaren.
Naar onze mening wordt het belangrijkste strategische risico onveranderd gevormd door
de ontwikkelingen van de financiering van de gezondheidszorg, de nieuwe bekostiging
wijkverpleging, de aanbestedingen binnen de WMO en de toekomst van JGZ binnen TWB. De
regio West-Brabant is sterk vergrijzend, het overheidsbeleid is gericht op langer thuis wonen en
de ligduur in ziekenhuizen moet verkort worden. Typerend blijft de ontwikkeling dat ondanks
het beleid de investeringen in de intramurale zorg substantieel (of zelfs absurd) hoger zijn dan
in de thuiszorg. Door alle transitie, kwaliteits- en arbeidsmarktmiddelen die naar de intramurale
zorg gaan wordt de positie op de arbeidsmarkt voor de thuiszorg ernstig bedreigt. Het (soms
zwalkende) overheidsbeleid is de belangrijkste risicofactor voor onze
organisatie, zeker aangezien dit nagenoeg niet beïnvloedbaar is.
Voor de nabije toekomst betreffen de belangrijkste operationele risico’s het hebben van een
voldoende inzetbaar personeelsbestand van het juiste opleidingsniveau. Door de eerder
genoemde kortingen op de wijkverpleging zien we een forse toename van de ervaren werkdruk,
dit in combinatie met een fysiek beroep en een ouder wordend personeelsbestand betekent
een verhoogd risico op ziekteverzuim. Daarnaast zien we de zorgvraag op met name niveau
3 toenemen waardoor er personeelstekorten zijn ontstaan. Het hebben van voldoende
gekwalificeerd personeel vormt dus een belangrijk operationeel risico.
De financiële risico’s voor TWB worden met name veroorzaakt door externe factoren, indexering
tarieven, CAO verhogingen etc. Gezien de onzekerheden over de toekomstige financiering van de
wijkverpleging, aanbestedingen binnen de WMO en de toekomst van JGZ is het lastig om jaren
vooruit te kijken.
Feitelijk komen de genoemde risico’s grotendeels van buiten af op TWB. Dit betekent dat een
bewuste keuze op het gebied van risicobereidheid niet aan de orde is. TWB zal deze risico’s
dus bewust moeten managen en er op inspelen. Dit doen we door ons beleidsplan en de
speerpunten op te bouwen vanuit enerzijds de ontwikkelingen op de markt en zorginhoudelijke
ontwikkelingen maar de gesignaleerde risico’s vormen ook een zeer belangrijk onderdeel als
input voor ons beleid. Op het managen van voorgaande risico’s zijn in ons beleidsplan dus
speerpunten, doelstellingen en acties geformuleerd.
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5.1 JAARREKENING

Stichting Thuiszorg West-Brabant

5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-12-2021
€

31-12-2020
€

1
2
3

0
4.291.516
47.564
4.339.080

0
4.634.416
27.462
4.661.878

4
5
6

6.617.796
322.644
5.303.583
12.244.024

5.327.542
0
3.969.299
9.296.841

16.583.116

13.958.720

31-12-2021
€

31-12-2020
€

60.948
0
253.814
3.814.600
0
4.129.362

60.948
0
475.979
2.331.809
0
2.868.736

ACTIVA

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

Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Aandeel derden
Totaal groepsvermogen

7

Voorzieningen

8

1.418.760

0

Langlopende schulden

9

33.566

486.884

5
10

0
11.001.428

146.041
10.457.059

16.583.116

13.958.720

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

Totaal passiva

Stichting Thuiszorg West-Brabant

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref.

2021
€

2020
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

11

64.068.708

58.607.383

Subsidies (exclusief Wmo en jeugdzorg)

12

1.588.002

3.825.116

Overige bedrijfsopbrengsten

13

988.806

948.247

66.645.517

63.380.746

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

14

58.743.134

56.214.719

Afschrijvingen vaste activa

15

590.574

436.335

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

16

0

0

Overige bedrijfskosten

17

6.068.550

5.605.493

Som der bedrijfslasten

65.402.258

62.256.546

BEDRIJFSRESULTAAT

1.243.259

1.124.199

17.368

-29.035

1.260.626

1.095.163

0

0

1.260.626

1.095.163

2021
€

2020
€

0
0
0
0
-32.537
0
20.102
1.273.061

0
0
0
0
-32.537
0
388
1.127.312

1.260.626

1.095.163

Financiële baten en lasten

18

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

Vennootschapsbelasting
RESULTAAT BOEKJAAR

19

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve WMO
Reserve boekwinst gebouwen
Bestemmingsreserve zorgverzekeringswet
Bestemmingsfonds JGZ
Bestemmingsreserve JGZ
Reserve deelneming
Vrije reserves
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€

2021
€

€

2020
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties reserve
- mutaties voorzieningen

1.243.259

5.1.5.2
5.1.5.7
5.1.5.8

590.574
55.236
1.418.760

1.124.199

444.179
0
2.064.570

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

Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat
Vennootschapsbelasting

444.179

5.1.5.4

-1.290.254

923.056

5.1.5.5

-468.685

208.338

5.1.5.10

544.369
0

1.812.204

5.1.9.18
5.1.9.18
5.1.9.23
5.1.9.24

-1.214.570

2.943.598

2.093.259

4.511.976

0
-21.449
0
0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

0
-29.423
0
0
-21.449

-29.424

2.071.809

4.482.552

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Investeringen deelnemingen door derden
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Aflossing langlopende vordering

5.1.6.1
5.1.6.1
5.1.5.1

-444.821
197.147
0
0

-271.047
95.016
0
0
0

5.1.5.3
5.1.5.3

0
0

-74.015
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-247.674

-250.046

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Bankkrediet
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.1.10
5.1.8

0
0
-489.851

-200.007
0
-489.851
-489.851

-689.858

Mutatie geldmiddelen

1.334.284

3.542.646

Liquide middelen per begin boekjaar
Mutatie geldmiddelen
Liquide middelen per einde boekjaar

3.969.299
1.334.284
5.303.583

426.651
3.542.648
3.969.299
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5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Thuiszorg West-Brabant is statutair (en feitelijk) gevestigd te Roosendaal, Belder 2-4.
Nummer KvK: 41107082. Stichting Thuiszorg West-Brabant staat aan het hoofd van de TWB- groep te Roosendaal
De belangrijkste activiteiten zijn:
- Verpleging en Verzorging
- Specialistische Zorg
- Topklinsche Zorg
- Hulp bij het Huishouden
- Dagbegeleiding
- Thuisbegeleiding
- Jeugdgezondheidszorg
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Voor een nadere uiteenzetting waarop
deze continuïteitsveronderstelling is gebaseerd wordt verwezen naar het jaarverslag, paragraaf 4.7 Financieel beleid
en 4.8 Toekomstige ontwikkelingen.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.
Deze herrubriceringen betreffen de post opbrengsten.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 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.

Verbonden rechtspersonen
TWB heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn.
• Samen Thuis met Aandacht B.V. te St. Willebrord
• Kernactiviteit: Verpleging en Verzorging
Belang deelneming is 50%.De laatst vastgestelde jaarrekening is van 2020 ( Eigen vermogen € 72.251 en resultaat
2020 van € 40.204,- positief)

Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
stichting zich gehouden aan de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
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5.1.4.2 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, resultatenrekening en 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 niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt
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. Onder verplichtingen worden
mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar
worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een
belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich
naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te
verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winsten-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteeerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Stichting Thuiszorg
West-Brabant
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van de immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 2 %.
• Machines en installaties : 10-20 %.
• Automatisering : 20-33,3 %.
• Kosten van Goodwill: 33,33%

Groot onderhoud
Kosten voor groot onderhoud worden geactiveerd en afgeschreven.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder
geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop
geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van
een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten
laste van de resultatenrekening.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen
of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal
worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief
te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting
zal genereren.
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.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de
verkoop te realiseren.
Herwaarderingen
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de
herwaarderingsreserve. Uitzondering hierop vormen financiele instrumenten en andere beleggingen die worden
gewaardeerd tegen actuele waarde. Waardevermeerderingen van die activa worden onmiddelijk in het resultaat
verwerkt. Daarnaast wordt voor die activa een herwaarderingsreserve gevormd ten laste van de overige reserves als
geen sprake is van frequente marktnoteringen.
De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de
boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde.
Het pand in Fijnaart staat op de nominatie om verkocht te worden.
Het pand Steenbergen is in 2021 verkocht.
De waarde van deze panden is in overeenstemming gebracht met de getaxeerde verkoopwaarde.
Door de verkoop Hoeven is het betreffende bedrag herwaardering ( € 189.628) van dit pand weer gecorrigeerd in
het eigen vermogen. (herwaarderingsreserve).
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
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Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de
effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening
verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van
agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid op individueel niveau.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Onder voorzieningen worden verplichtingen opgenomen voor langdurig zieke werknemers en verplichtingen jegens
medewerkers welke mogelijk in aanmerking komen voor de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
(nominale waarde).
De opgenomen schuld betreft het restant bedrag van een afgesloten hypotheek met nog een resterende looptijd
van 5 jaar.
5.1.4.3 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 winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 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 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 (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte
kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare
wijze kunnen 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 die worden gedekt door de
opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
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Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening 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.
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 winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van
ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is
verschuldigd.
Pensioenen
TWB heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. TWB betaalt hiervoor
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor
pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is
het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu
minder sterk schommelen. Op 31 december 2021 was de actuele dekkingsgraad 106,6%, boven de kritische grens
van 90%, die een verlaging van de pensioenen nodig zou maken. Het pensioenfonds verwacht geen noodzaak voor de
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. TWB
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. TWB 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. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting
in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van
deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en
waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in
de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing
als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de
kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.
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5.1.4.5 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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Kosten Goodwill

0

0

Totaal immateriële vaste activa

0

0

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

Boekwaarde per 31 december

0

0

130.000
130.000

130.000
130.000

0

0

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

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
De immateriële activa betreft de overname van activiteiten inzake WMO.
Overname 2021
1-4-2021 is de Carespect B.V. overgenomen door TWB voor een symbolische overnameprijs van 1 euro. Hiervoor is geen goodwill
geactiveerd. De medewerkers met bijbehorende rechten en verplichtingen aan werknemers zijn overgenomen door TWB, daarnaast hebben
de clienten van Carespect de mogelijkheid gekregen om in zorg te komen bij TWB. De overgenomen verplichtingen zijn rechtstreeks
in de kosten verwerkt.
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

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

1.163.067
1.685.153
696.071
548.014
199.211

1.163.067
1.729.276
724.386
618.666
399.021

Totaal materiële vaste activa

4.291.516

4.634.416

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: bijzondere waardevermindering als gevolg van foutherstel
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

4.634.416
444.821
0
590.574
0
0
0
197.147

4.902.564
271.047
0
444.179
0
0
0
95.016

Boekwaarde per 31 december

4.291.516

4.634.416

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
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Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve bijzondere waardevermindering
Cumulatieve bijzondere waardevermindering als gevolg van foutherstel
Boekwaarde per 31 december

11.104.201
535.642
5.023.307
54.000
2.271.020
4.291.516

10.908.947
725.270
4.674.781
54.000
2.271.020
4.634.416

31-12-2021
€
47.564
0

31-12-2020
€
27.462
0

47.564

27.462

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Voorziening

27.462

27.074

20.102
0

388
0

Boekwaarde per 31 december

47.564

27.462

naar
langlopende
vordering/voor
ziening
0
0

Boekwaarde per 31
december
47.564
47.564

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe vorderingen
Af: aflossingen

0
0
0

0
0
0

Stand per 31 december

0

0

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

0

0

Stand langlopende vordering per 31 december

0

0

Kortlopend deel van de langlopende vorderingen (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende vorderingen (> 1 jr.)( balanspost)

0
0

0
0

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiele vaste activa per activagroep
wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Deelnemingen
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (deelnemingen)
Totaal financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:

Samen Thuis met aandacht

Boekwaarde
per 1 januari
27.462
27.462

Kapitaalstortingen
0
0

Resultaat
deelneming
20.102
20.102

Deelneming betreft 50% deelneming in "Samen thuis met aandacht" B.V., te St. Willebrord
Langlopende vorderingen
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ACTIVA
4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Vorderingen op debiteuren

4.581.340

3.928.388

Vooruitbetaalde bedragen:
diversen

155.745

196.533

Nog te ontvangen bedragen:
meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
diversen

35.574
1.845.137

46.758
1.155.862

Totaal vorderingen en overlopende activa

6.617.796

5.327.542

Toelichting:
De voorziening die in 2021 in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 64.205- (2020: € 68.593)
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ
2019
€

2020
€

2021
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

-146.041

0

-146.041

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0
0

0
0
146.041
146.041

322.644
0
322.644

322.644
0
146.041
468.685

Saldo per 31 december
af: voorziening

0
0
0

0

322.644

322.644

0

322.644

322.644

Stadium van vaststelling (per erkenning):
2019
2020
2021
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil

c
c
a

2021
€

2020
€

8.317.819
7.978.220

6.960.974
7.107.015

339.599

-146.041
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ACTIVA
6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Bankrekeningen
Kassen

5.303.114
470

3.968.912
387

Totaal liquide middelen

5.303.584

3.969.299

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar

Bankhypotheek:
Hypotheek ad € 3.000.000 als 1e hypotheek op het pand gelegen aan de Belder 2-4 en het pand gelegen aan
Lindenburg 12, beide te Roosendaal.

PASSIVA
7. Groepsvermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Aandeel derden

60.948
0
253.814
3.814.600
0

60.948
0
475.979
2.331.809
0

Totaal groepsvermogen

4.129.362

2.868.736

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal

Saldo per
1-jan-2021
€
60.948

Resultaatbestemming
€
0

Overige
mutaties
€
0

Saldo per
31-dec-2021
€
60.948

60.948

0

0

60.948
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Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen:
Bestemmingsfonds JGZ
Reserve deelneming
Herwaarderingsreserve gebouwen

Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

94.440
0
381.539

-32.537
0
0

0
0
-189.628

61.903
0
191.911

0
0

0
0

0
0

0
0

475.979

-32.537

-189.628

253.814

Saldo per
1-jan-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2021
€

2.313.818

1.273.061

189.628

3.776.507

17.991

20.102

0

38.093

2.331.809

1.293.163

189.628

3.814.600

Reserve aanvaardbare kosten:
Thuiszorg
WLZ
Totaal bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Vrije reserve
Overige reserves:
Totaal algemene en overige reserves

Toelichting:
Bestemmingsreserves
Tot en met het boekjaar 2017 werden de bestemmingsreserves verdeeld over de verschillende financieringsvormen WMO, ZvW, JGZ.
De bestemmingsreserve is een reserve die ter vrije besteding staat aan de organisatie. In de statuten (artikel 13) is opgenomen dat
indien de producten en diensten van TWB uit aparte bronnen worden gefinancierd de Raad van Bestuur zorgt voor adequate en
inzichtelijke scheiding van deze bronnen, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. Deze laatste voorwaarde is er voor de
bronnen ZvW, WMO en JGZ niet.

Bestemmingsfondsen:
Deze categorie is een bestedingsreserve die formeel geen onderdeel van het vrije eigen vermogen uitmaakt maar een beklemde reserve
betreft. Dit betreffen veelal geoormerkte bijdragen van externe subsidieverstrekkers die op grond van een beschikking uitsluitend voor
voor een bepaald doel gebruikt mogen worden.
Op het bestemmingsfonds JGZ ligt een beklemming vanuit de gemeenten uit het subsidietijdperk (tot en met 2017). Gezien de gewijzigde
contractering zullen hier geen middelen meer aan toegevoegd worden maar de komende jaren wel onttrekkingen plaats vinden.
De herwaarderingsreserve gebouwen is een bestemmingsfonds want er is een beperking opgelegd vanuit wet- en regelgeving.
Deze herwaarderingsreserve bestaat uit de herwaardering van panden en zal bij verkoop van deze panden vrij vallen naar de vrije
reserve.
Resultaatbestemming:
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
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PASSIVA
8. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2021
€

Dotatie

Onttrekking

€

€

Saldo per
31-dec-2021
€

Langdurig zieke werknemers
Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

0
0

321.829
1.096.931

0
0

321.829
1.096.931

Totaal voorzieningen

0

1.418.760

0

1.418.760

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening langdurig zieke werknemers
De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke
werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces. De voorziening wordt jaarlijks
berekend op grond van salariskosten en sociale lasten welke in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende 2 jaar
(eerste jaar 100% en tweede jaar 70%) moet worden doorbetaald.

Voorziening regeling vervroegd uittreden (RVU)
De voorziening regeling vervroegd uittreden wordt gevormd door de verwachte salariskosten van medewerkers die in
aanmerking kunnen komen om eerder te stoppen met werken dan de gerechtigde AOW leeftijd.
Algemeen
Vanaf 1 september 2021 kunnen medewerkers van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in zwaar
werk functies met 45 dienstjaren eerder stoppen met werken.
De voorziening RVU is berekend op individuele grondslag waarbij rekening is gehouden met de maximale RVUuitkering, een eventuele RVU boete voor Stichting Thuiszorg West-Brabant, de blijfkans, de kans op deelname en de
duur van de regeling voor de betreffende medewerker. De voorziening is opgebouwd uit twee groepen werknemers
namelijk:
- werknemers waarbij het arbeidsverleden volledig bekend is bij TWB;
- werknemers waarbij het arbeidsverleden niet volledig bekend is bij TWB.
Werknemers waarbij het arbeidsverleden volledig bekend is bij TWB
De hoogte van de voorziening voor dit deel is berekend op € 679.767 per 31 december 2021 bestaande uit 11
werknemers waarbij de berekening is gebaseerd op een blijfkans van 90%, kans op deelname tussen de 30% en
100% en de duur van de uitkering is berekend op basis van het verschil tussen de AOW leeftijd en het bereiken van
de 45 dienstjaren.
Hoewel het bestuur van mening is dat een zo goed mogelijk inschatting is gemaakt van de te vormen voorziening
kan de uiteindelijke uitkomst anders zijn doordat de werkelijkheid anders is dan de inschatting zoals gemaakt bij het
opstellen van de jaarrekening 2021. Om die reden is inzicht gegeven in de schatting gevoeligheid van de RVUvoorziening. De schattingsonzekerheid voor dit deel van de groep zit met name in de inschatting van de kans op
deelname aan de regeling. Indien van deze groep alle medewerkers deel zouden nemen aan de regeling zou de
voorziening € 160.000 te laag zijn verantwoord per 31 december 2021.
Werknemers waarbij het arbeidsverleden niet volledig bekend is bij TWB
De hoogte van de voorziening voor dit deel is berekend op € 352.600 per 31 december 2021 bestaande uit 404
werknemers waarbij de berekening is gebaseerd op een blijfkans van 90%, duur van de uitkering 36 maanden, de
kans op deelname tussen de 0% en 10%, huidig salaris vs. maximale uitkering, aantal jaren in dienst en
inschattingen van de leidinggevenden.
Hoewel het bestuur van mening is dat een zo goed mogelijk inschatting is gemaakt van de te vormen voorziening
kan de uiteindelijke uitkomst anders zijn doordat de werkelijkheid anders is dan de inschatting zoals gemaakt bij het
opstellen van de jaarrekening 2021. Om die reden is inzicht gegeven in de schatting gevoeligheid van de RVUvoorziening. De schattingsonzekerheid voor dit deel van de groep zit met name in de inschatting van de kans op
deelname aan de regeling. Indien de kans op deelname voor alle medewerkers in deze groep 1% hoger ligt dan
ingeschat is de voorziening per 31 december 2021 € 129.000 te laag. Indien de kans op deelname voor alle
medewerkers in deze groep 5% hoger ligt dan ingeschat is de voorziening per 31 december 2021 te laag voor een
bedrag van € 642.000.

364.083
690.998
363.679
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9. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Schulden aan kredietinstellingen

33.566

486.884

Totaal langlopende schulden

33.566

486.884

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

876.764
0
489.851

1.366.615
0
489.851

Stand per 31 december

386.913

876.764

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

353.347

389.880

33.566

486.884

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand langlopende schulden per 31 december

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

353.347
33.566
0

389.880
486.884
0

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
10. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

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

31-12-2021
€

31-12-2020
€

0
706.545
353.347
1.623.995
187.444
385.720
1.682.427
259.802
4.057.298

0
822.098
389.880
2.571.902
181.463
379.098
1.592.979
243.316
3.447.123
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Nog te betalen kosten:
accountantskosten
overige
omzetbelasting
Vooruitontvangen opbrengsten:
ontvangen subsidies
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

54.208
943.233
7.386

52.756
703.597
6.748

740.024

66.087

11.001.428

10.457.046

Toelichting:
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Leaseverplichtingen
De totale verplichting uit hoofde van operationale leasecontracten met betrekking tot vervoersmiddelen bedragen
ultimo 2021 € 726.892,- waarvan € 472.771- een looptijd heeft van langer dan 1 jaar.
De gemiddelde looptijd bedraagt 30,99 maanden; de maximale looptijd is 57 maanden.
Huurverplichtingen
De totale verplichtingen uit hoofde van aangegane huurcontracten bedragen ultimo 2021 € 1.100.689,- , waarvan
€ 539.694,- een looptijd heeft van langer dan 1 jaar.
De gemiddelde looptijd is 24,29 maanden; de maximale looptijd is 66 maanden.
De totale verplichting uit hoofde van leaseovereenkomst verhuur vaccinkoelkasten bedragen
ultimo 2021 € 59.057,-- waarvan € 28.244,- een looptijd heeft van langer dan 1 jaar.
De resterende looptijd bedraagt 23 maanden
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde
productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor
geen verplichtingen opgenomen in de balans.
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5.1.6.1 Materiële vaste activa
Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa
€

Verbouwingen
€

Installaties

Subtotaal

Totaal

€

Semi perm.
gebouwen
€

€

€

€

713.860

2.781.197
343.541
781.469
54.000
1.010.205

0
0
0
0
0

2.582.720
0
1.585.553
0
546.955

1.703.878
0
979.492
0
0

9.156.252
725.270
3.540.752
54.000
2.271.020

10.908.947
725.270
4.674.781
54.000
2.271.020

399.021

1.163.067

1.279.064

0

450.212

724.386

4.015.750

4.634.416

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

0
0
0
0

0
0
0
0

32.500
0
107.105
0

0
0
0
0

129.173
0
98.691
0

91.162
0
119.477
0

252.835
0
325.273
0
0

444.821
0
590.574
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

121.982
189.628
111.800
199.810

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6.207
0
6.207
0

128.189
189.628
118.007
199.810

249.567
189.628
242.048
197.147

-199.810

0

-74.605

0

30.482

-28.315

-272.248

-342.900

89.548
192.101
82.438

1.876.927
0
0

0
0
0

2.711.893
0
1.684.244

1.788.833
0
1.092.762

0

713.860

2.813.697
343.541
888.574
54.000
1.010.205

546.955

0

9.280.898
535.642
3.748.018
54.000
2.271.020

11.104.201
535.642
5.023.307
54.000
2.271.020

199.211

1.163.067

1.204.459

0

480.694

696.071

3.743.502

4.291.516

0,0%

0,0%

2,0%

5-10%

10-20%

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
- cum. bijzondere waardeverminderingen
- bijzondere waardevermindering als
gevolg van foutherstel
Boekwaarde per 1 januari 2021

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
- cum. bijzondere waardeverminderingen
- bijzondere waardevermindering als
gevolg van foutherstel
Boekwaarde per 31 december 2021
Afschrijvingspercentage

Grond

Gebouwen

€

211.529
381.729
194.238
0
0

1.876.927
0
0
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5.1.6.1 Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en
administratieve uitrusting:
Inventaris
VervoerAutomatisering
€
€
€
Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
- cum. bijzondere waardeverminderingen

Subtotaal
€

1.040.707
0
753.275
0

0
0
0

711.988
0
380.754
0

1.752.695
0
1.134.029
0

Boekwaarde per 1 januari 2021

287.432

0

331.234

618.666

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

4.285
0
108.148

0
0

187.701
0
157.153

191.986
0
265.301

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

75.251
0
77.914
-2.663

0
0
0
0

46.127
0
46.127
0

121.378
0
124.041
-2.663

-101.200

0

30.548

-70.652

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
- cum. bijzondere waardeverminderingen

969.741
0
783.509
2.663

0
0
0

853.562
0
491.780
0

1.823.303
0
1.275.289
2.663

Boekwaarde per 31 december 2021

186.232

0

361.782

548.014

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

10,0%

20-33,3%
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BIJLAGE
5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€

Rabobank

4-1-2010

Rabobank
Rabobank
Totaal

8-10-2019
20-12-2019

3.000.000 241 mnd hypothecaire
123.688
37.094

48 mnd
48 mnd

financiële lease
financiële lease

Werkelijke
rente

Restschuld
31
december
2020

Nieuwe
leningen
in 2021

Aflossing
in 2021

Restschuld
31
december
2021

Restschuld
over 5 jaar

Resterende
looptijd in Aflossings Aflossing
jaren eind
wijze
2022
2021

Gestelde
zekerheden

%

€

€

€

€

€

3 jaar vast,
2,30 %

763.467

0

450.000

313.467

0

5

lineair

313.467

86.007
27.290
876.764

0
0
0

30.047
9.804
489.851

55.960
17.486
386.913

0
0
0

3
3

lineair
lineair

30.518
9.362
353.347

2,08%
1,97%

€
1e hypotheek op
kantoorpand Belder
2-4 en Lindenburg 12
te Roosendaal
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

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

35.069.581
8.316.628
3.834.918
15.343.223
1.504.359

32.250.964
6.923.011
3.685.991
14.794.455
952.963

Totaal

64.068.708

58.607.383

2021
€

2020
€

794.001
1.357.969
1.588.002

477.316
3.347.800
3.825.116

2021
€

2020
€

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Opbrengst uitgeleend personeel
Huurbaten
Baten voorgaande boekjaren
Overige

443.551
118.776
314.744
111.735

370.707
123.317
261.898
192.325

Totaal

988.806

948.247

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
De specificatie is als volgt:

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Zorgbonus tbv zorgprofessionals
Totaal

13 Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Toelichting baten voorgaande jaren:
AON Nederland
Compensatie meerkosten Corona
LKV 2019
Loonschade
Opleidingsubsidie
Overig

112.439
76.846
13.505
10.902
77.118
23.934
314.744
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

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

42.502.857
6.265.941
3.166.455

40.689.185
6.106.584
2.762.574

-496.667
1.608.444
53.047.029
5.696.105

-386.045
1.339.255
50.511.554
5.703.165

Totaal personeelskosten

58.743.134

56.214.719

Specificatie aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Thuiszorg West-Brabant

942

867

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

942

867

2021
€

2020
€

Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

590.574

436.335

Totaal afschrijvingen

590.574

436.335

2021
€

2020
€

Algemene kosten
Onderhoud en energiekosten:
Huur
Overigen

4.558.427
548.171
438.407
523.545

4.309.799
520.999
430.520
344.176

Totaal overige bedrijfskosten

6.068.550

5.605.493

Toelichting:
Begin 2021 waren 1870 medewerkers in dienst voor in totaal 867 FTE.
Eind 2021 waren 1931 medewerkers in dienst voor in totaal 942 FTE.
Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

15. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:

17. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
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5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
18. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Resultaat aandeel derden deelneming
Subtotaal financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

2021
€

2020
€

-21.449
38.817
0
17.368

-29.423
388
0
-29.035

17.368

-29.035

19. Vennootschapsbelasting
De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en is tot de conclusie gekomen dat er
geen sprake is van een belastingplicht.

20. Wet normering topinkomens (WNT)

WNT-Verantwoording 2020 Stichting Thuiszorg West-Brabant
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting
Thuiszorg West-Brabant.
Het voor Stichting Thuiszorg West-Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 193.000, het bezoldigingsmaximum
voor zorg en jeugdhulp, klasse IV, totaalscore 10.

TWB heeft daarnaast geen te verantwoorde personen in de groep "leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking".
Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

21. Honoraria accountant

2021
€

2020
€

102.184
0
0
0

106.884
0
0
0

102.184

106.884

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Stichting Thuiszorg West-Brabant

5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van TWB heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de
vergadering van 29 april 2022.
De Raad van Commissarissen van TWB heeft de jaarrekening 2021
goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2022.

5.2.2 Ondertekening door bestuurders en raad van commissarissen

Bestuurders:

J.C.P. Dijkers

C.J. Danen

Raad van Commissarissen:

J. van Vliet

C.W.M. Jongmans

P.J. Berkers

C.G.M. van Grinsven

J.C.S.E. Hendrikx

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

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

Derden
Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)

1919

€ 3.454.200,00

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

1805

€ 1.805.000,00

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

Aantal
157

48

Totaal
Euro

€ 274.750,00

€ 48.000,00

Aantal

Euro

2076

€ 3.728.950,00

1805

€ 1.805.000,00

48

€ 48.000,00

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

€ 1.456.800,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

€ 1.456.800,00
€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 1.456.800,00

€ 30.000,00

€ 1.486.800,00

€ 192.400,00

€ 196.750,00

€ 389.150,00

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)

Ja
Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
Werknemers
Aantal

Derden
Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)

1998

€ 1.383.575,04

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

1913

€ 735.950,23

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

Aantal
50

35

Totaal
Euro

€ 33.662,00

€ 13.464,85

Aantal

Euro

2048

€ 1.417.237,04

1913

€ 735.950,23

35

€ 13.464,85

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)

€ 593.068,93

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

€ 593.068,93
€ 10.098,64

€ 10.098,64

€ 593.068,93

€ 10.098,64

€ 603.167,57

€ 54.555,88

€ 10.098,51

€ 64.654,39

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)

Ja
Ja

