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WOORD VOORAF

Voor u ligt het jaardocument 2014 van DSV|verzorgd leven. DSV is een Protestants-christelijke organisatie die
diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en
dienstverlening wordt zowel geboden binnen onze vier woonzorgcentra als bij cliënten thuis. DSV is vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar binnen het werkgebied. Wij staan open voor iedereen.
Jaarlijks maakt DSV de balans op. Welke inspanningen hebben we in 2014 verricht ten aanzien van onze doelstellingen en op welke manier heeft dit effect gehad? Dit jaarverslag geeft u inzicht in de koers en ontwikkelingen
van de organisatie. Ook bevat dit document onze belangrijkste kerngegevens en financiële jaarcijfers.

DSV heeft een breed pakket van zorg- en dienstverlening:
•
diverse woonlocaties met intramurale zorg
•
hospicezorg
•
thuiszorg (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg)
•
volledig pakket thuis (vpt)
•
casemanagement dementie
•
casemanagement kwetsbare ouderen
•
dagverzorging
•
nachtzorg
•
maaltijdvoorziening
•
diverse extra servicediensten zoals alarmopvolging, wasservice, klussenservice etc.
•
mantelzorgondersteuning
•
welzijnsactiviteiten
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Terugblik op 2014
door Gerard Herbrink
Directeur-bestuurder Gerard Herbrink

Positief en met een groot gevoel van dankbaarheid bieden wij u het jaaroverzicht 2014 aan. In het jaaroverzicht kijken wij terug op een heel bijzonder jaar.
Een jaar waarin, na een periode van 10 jaaar voorbereiding, in het najaar maar liefst driemaal een 1e paal
geslagen is voor een nieuwbouwproject van DSV; het appartementencomplex Haven II in Katwijk, de nieuwbouw van Vlietstede in Rijnsburg en de nieuwbouw van Rustoord in Lisse.
Met de start van de nieuwbouw is een grote wens in vervulling gegaan om al het vastgoed van DSV aan te
passen aan de eisen van deze tijd. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste bewoners in het 1e
kwartaal van 2016 in hun nieuwe woning worden ontvangen.
Naast alle activiteiten rond de nieuwbouw hebben de voorbereidingen op de hervorming van de langdurige
zorg in 2015 veel aandacht gevraagd. Maar het waren niet alleen de nieuwbouw en de hervorming van de
langdurige zorg die het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd hebben. In 2014 heeft DSV opnieuw vooruitgang geboekt in haar ambitie om een leverancier te zijn van een integraal dienstenpakket op het gebied van
wonen, welzijn en zorg.
Er zijn weer nieuwe zorgdiensten geïntroduceerd en alle locaties en onderdelen van DSV hebben het Gouden
Prezo certificaat behaald. Daarmee is de kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid opnieuw versterkt en is de
organisatie afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg.
Dit jaardocument geeft een goede beschrijving van alle activiteiten in het jaar 2014. Veel mensen hebben
een bijdrage geleverd om al die activiteiten te kunnen uitvoeren. Wij willen alle medewerkers en vrijwilligers, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, de lokale cliëntenraden, de Idenditeitsraad en de
Raad van Toezicht hartelijk danken voor hun grote inzet en toewijding. Onze cliënten danken wij hartelijk
voor het in ons gestelde vertrouwen.
G.J.A. Herbrink,
Directeur-bestuurder DSV|verzorgd leven
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1.DSV: visie op zorg
Eigenheid, kracht en visie
DSV is een zorgorganisatie met een Protestants-christelijke signatuur. Het belang dat zowel de organisatie als onze omgeving hieraan hecht, geeft DSV eigenheid en kracht. DSV kenmerkt zich door een wijkgerichte oriëntatie met behoud van de menselijke maat. Onze uitgangspunten voor de zorg- en dienstverlening zijn verankerd in de missie en visie van DSV. Vaste waarden hierin zijn: dichtbij, vraaggericht, lokaal
betrokken, duidelijk herkenbaar, kleinschalig, menselijk en met als uitgangspunt de Protestants-christelijke identiteit.
De borging van kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid is in 2014 verder versterkt en de organisatie als geheel
is meer afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Wonen bij DSV
Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, hetgeen vaak het meest prettig en vertrouwd is.
Als thuis wonen niet langer meer gaat, biedt DSV de mogelijkheid voor huisvesting in een woonzorgcentrum. Het
bieden van een prettige woonomgeving staat binnen de locaties van DSV centraal.
Er wordt een grote diversiteit aan activiteiten aangeboden in een huiselijke omgeving. Ontmoeting door persoonlijk
contact wordt hierdoor gestimuleerd. De maaltijden, die met veel zorg zijn klaargemaakt, zijn hierin een belangrijk
dagelijks moment. Binnen het woonzorgcentrum is er dag en nacht professionele zorgverlening in de nabijheid aanwezig, waardoor ook de veiligheid en zorg voor de meest kwetsbare ouderen gegarandeerd is.

persoonlijke zorg dichtbij

Zorgteams
DSV hecht veel waarde aan persoonlijk contact bij de zorg- en dienstverlening. Elkaar kennen en goed contact opbouwen komt de zorg- en dienstverlening ten goede, zo is het uitgangspunt.
Door te werken met kleine zorgteams met één teamleider als aanspreekpunt komt deze relatie ook zo goed mogelijk tot stand. Specifiek voor dementerende ouderen binnen onze woonzorgcentra wordt het wonen en zorg verlenen georganiseerd in de vorm van een woongroep. Een huiselijke, herkenbare omgeving voor de oudere met een
geheugenstoornis, waar optimaal aandacht en bescherming kan worden geboden. In 2014 heeft DSV de capaciteit
van groepswonen uitgebreid. De veelal positieve ervaringen van ouderen en hun mantelzorgers met deze zorgvorm
hebben hiertoe aanleiding gegeven.
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		Haven II

Rustoord

Vlietstede

Vernieuwing en nieuwbouw
In 2014 is DSV gestart met drie nieuwbouwprojecten. Voor de huidige woonzorgcentra Vlietstede te Rijnsburg
en Rustoord te Lisse wordt nieuwbouw gerealiseerd op de plek van de oude locaties. De moderne woonzorgcentra die worden gebouwd, bieden vertrouwde zorgvormen in een modern thuis, waar bewoners zo lang
mogelijk de eigen regie kunnen blijven voeren. De zorg wordt zoveel mogelijk op maat geboden binnen deze
nieuwe wooncomplexen. Naast de twee vertrouwde locaties bouwt DSV aan de Prins Hendrikkade te Katwijk
aan een geheel nieuw complex op deze historische plek voor de lokale gemeenschap. Deze locatie zal bestaan
uit 61 appartementen variërend van 70 tot 100m2. De appartementen zijn zorgbestendig gebouwd en hebben
alle faciliteiten in de buurt, zoals een restaurant met maaltijdservice, een kapper en een activiteitenruimte.
Het naastgelegen monumentale gebouw, voormalig Parlevlietpand, wordt gerenoveerd en omgebouwd tot
kantoor voor DSV en appartementen met een bijzondere bestemming.

Feiten Zorg Thuis 2014
Aantal teams
Aantal steunpunten

8
7

Aantal cliënten zorg thuis (extramuraal)

482

Aantal cliënten zorg (extramuraal)
Aantal cliënten alleen huishoudelijke verzorging (extramuraal)

285
197

Feiten zorg met verblijf in 2014
Aantal bewoners (intramuraal)
Aantal KDO opnames

264
34

Aantal opnames langdurige zorg

61

Aantal opnames tijdelijk wonen

20

Aantal opnames hospice

15
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Organisatiestructuur
Locaties
DSV heeft vier woonzorgcentra. In Katwijk zijn dat de woonzorgcentra Duinrand en Salem. In Rijnsburg is dat woonzorgcentrum Vlietstede en in Lisse staat woonzorgcentrum Rustoord. Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen sfeer
en uitstraling die mede bepaald wordt door de bewoners zelf. Daarnaast zijn er nog 5 zorgsteunpunten in de wijken
waar de zorgverlening direct en dichtbij geleverd wordt: Zorgsteunpunt Gasthuishof, Cleijn Duin, Westerhaghe,
Vlietstede (Smidstraat) en Salem (Parklaan). Vanuit de zorgsteunpunten wordt naast thuiszorg ook het activiteitenaanbod geleverd en informatie verstrekt.
De bewoners van woonzorgcentrum Vlietstede zijn in 2014 verhuisd naar een tijdelijke huisvesting gelegen aan de
Waterboslaan te Rijnsburg. Zij verblijven hier gedurende de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Vlietstede.

Organisatie
De aansturing van DSV is belegd bij de directeur-bestuurder. DSV is opgebouwd uit vijf organisatorische eenheden,
die elk onder aansturing van een afzonderlijke manager staan. Daarnaast beschikt de organisatie over een Economische-Administratieve dienst, die het managementteam voorziet van advies en ondersteuning. De Raad van Toezicht
ziet toe op het bestuurlijk handelen en het gevoerde beleid.
De organisatie heeft twee Identiteitsraden, een Centrale Cliëntenraad, vijf lokale Cliëntenraden en een Ondernemingsraad die de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, voorzien van inspraak en advies. Sinds 2013
beschikt DSV over een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR adviseert het management gevraagd en ongevraagd over zorginhoudelijke onderwerpen. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg van DSV nog verder
verbeterd.

Organogram

Raad van Toezicht

Directeur bestuurder
Gerard Herbrink

Beleidsmedewerkers, zorg,
communicatie, facilitair

Economische administr. Dienst

HRM

Manager Duinrand

Manager Salem

Manager Rustoord

Eric Bartels

Joke van Beelen

Marieke Zebregs
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Manager Vlietstede

Manager Zorg Thuis

Jenny Kuijt

Marja de Bruin

Pagina 6

2. Onze zorgverlening:

Persoonlijk, kleinschalig en betrokken

Zorgverlening DSV
DSV verleent zorg aan zowel ouderen die verblijven binnen de woonzorgcentra als aan hen die zelfstandig wonen binnen
de gemeenten Katwijk en Lisse. Dit kan zowel op basis van een indicatiestelling, persoonsgebonden budget, als via particuliere vergoeding. Onze dienstverlening en zorg is erop gericht om mensen zo lang mogelijk verantwoord, prettig , in
eigen omgeving en zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. De woonzorgcentra bieden een uitkomst wanneer thuis wonen
niet meer gaat. Ook de meest kwetsbare ouderen kunnen hier terecht, ook wanneer er sprake is van ernstige geheugenstoornissen al dan niet gecombineerd met gedragsproblemen. Sinds 2014 heeft niet alleen Vlietstede, maar ook Salem een
erkenning voor de opvang van deze ouderen op en zogenaamde BOPZ-afdeling.
In 2014 heeft de landelijke overheid beleid ingezet dat leidt tot grootschalige veranderingen binnen de ouderenzorg. DSV
zet zich in om actief de ouderen begrijpelijke voorlichting te bieden en gezamenlijk te zoeken naar nieuwe vormen van
zorg en ondersteuning waar dit nodig is. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar voor de
cliënt. Wij staan open voor iedereen.
Hospice: een verzorgd bijna-thuis in de laatste levensfase
Naast de diverse andere zorgmogelijkheden die DSV biedt, zoals Zorg Thuis en zorg in een woonzorgcentrum, biedt DSV ook
Hospice-zorg; in DSV|Salem in Katwijk en, als de nieuwbouw gereed is, ook in DSV|Vlietstede in Rijnsburg. Voor mensen
met een korte levensverwachting kan het Hospice van DSV een verzorgd tijdelijk thuis bieden. Hier kunnen familie en vrienden samen met de huisarts, deskundige zorgverleners en vrijwilligers de zorg voor hun dierbare voortzetten. Het primaire
doel van DSV hierbij is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden, ook voor de naaste familieleden en vrienden.
Buurtgerichte activiteiten
Binnen de woonzorgcentra en steunpunten van DSV worden wekelijks diverse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn niet alleen toegankelijk voor ouderen die zorg van DSV ontvangen, maar ook voor andere belangstellenden uit
het dorp.
Zo werden in 2014 de themamaaltijden op de verschillende locaties druk bezocht door senioren uit de buurt. De bezoeken van scholen en kinderopvang aan de woonzorgcentra boden veel waardevolle ontmoetingen tussen ouderen en
jeugd uit de buurt. Bij diverse markten en braderieën binnen de locaties van DSV mocht er breed publiek uit de omgeving worden ontvangen.
Lokale samenwerking
DSV is zich als zorgpartner bewust van haar positie binnen de lokale samenleving. Daarom vindt zij het belangrijk om actief goede contacten te onderhouden met de plaatselijke organisaties, instanties en bevolking. Ook wordt gebruik gemaakt
van samenwerking voor sponsoring en acties voor het goede doel.
Zo is in 2014 een fors bedrag opgehaald door de Katwijkse voetbalvereniging Quick Boys voor locatie Salem. En de Oliebollenactie in Lisse was een voorbeeld van bijzondere lokale samenwerking. De keukenmedewerkers van Rustoord bakten
samen met leden van Scouting Lisse een groot aantal oliebollen, die de ouderen in het woonzorgcentrum en binnen de
gehele gemeente Lisse thuisbezorgd kregen.
Jaardocument 2014
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Betrokken
Maatschappelijk betrokken
Een maatschappelijk betrokken aanbieder zijn, dat sluit aan bij de kernwaarden van DSV. Dat betekent dat de organisatie haar kennis, mensen en middelen een breder maatschappelijk nut wil geven dan de ouderen binnen ons werkgebied.
DSV biedt mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en scholingen, ook aan burgers die een kwetsbare positie hebben en
bijvoorbeeld weer in het arbeidsproces moeten starten na een moeilijke periode of zich de Nederlandse taal eigen moeten
maken. In 2014 zijn binnen de locatie Rustoord de voorbereidingen gestart voor een nieuwe vorm van dagopvang voor
gehandicapten van Het Raamwerk en Gemiva SVG. Hierdoor zal deze groep kwetsbare burgers dichtbij huis kunnen worden opgevangen in een inhoudelijk vernieuwende omgeving. Tot slot participeert DSV in diverse landelijke projecten op
maatschappelijk terrein. Denk hierbij aan NL Doet, waarbij vrijwilligers zich inzetten ten behoeve van ouderen in de zorg
van DSV.

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een grote rol binnen DSV. Van koffie schenken tot technische klusjes, van helpen bij het bloemschikken tot het begeleiden van een uitje; het zijn hele waardevolle extra handen. Onze vrijwilligers vervullen vaak taken die
anders niet of minder uitgevoerd zouden kunnen worden. Hun inzet is altijd aanvullend aan zorg- en dienstverlening
geboden door de medewerkers van DSV. Hierdoor zijn vrijwilligers van onschatbare waarde voor het welzijn van de bewoners. Ook in 2014 werd de waardering naar de vrijwilligers op verschillende manieren getoond vanuit de organisatie.
Naast het persoonlijke contact en het kerstpakket is er een jaarlijkse activiteit voor de vrijwilligers, waardoor zij een moment extra in het zonnetje worden gezet.
Ook in 2014 was DSV via verschillende kanalen op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
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3.Diensten en service
De cliëntvraag centraal
Nieuwe service en diensten
DSV richt zich op het leveren van een gedifferentieerd aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het aanbod varieert
van ondersteunende diensten gericht op behoud van zelfstandigheid in de thuissituatie tot uitgebreide zorgverlening binnen Woonzorgcentra en particuliere zorgdiensten.
DSV doet dit door zoveel mogelijk tegemoet te komen aan vragen en wensen van haar cliënten. Om die reden heeft DSV ook
een aantal nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld in 2014, zoals mantelzorgondersteuning, verhuur van appartementen met zorg en diverse servicearrangementen.
Mantelzorgondersteuning
Mantelzorger zijn van een zelfstandig wonende oudere is een rol die soms erg zwaar kan zijn. DSV heeft medewerkers beschikbaar die tijdelijk de rol van een mantelzorger over kunnen nemen, bijvoorbeeld zodat de mantelzorger wekelijks even
een uurtje eruit kan om een hobby uit te oefenen of omdat er voor hen zelf een ziekenhuisbezoek nodig is.
Verhuur appartementen
Eind 2014 is DSV gestart met particuliere verhuur van een aantal appartementern binnen woonzorgcentrum Salem. De
huurders wonen zelfstandig, maar kunnen deelnemen aan alle activiteiten van het woonzorgcentrum. Ook kan er dag en
nacht een beroep gedaan worden op de verzorgende medewerkers. DSV speelt hiermee duidelijk in op een vraag die er is bij
veel ouderen gezien het forse aantal inschrijvingen dat er direct binnenkwam.
Servicearrangementen
DSV biedt deze servicediensten aan als losse diensten en heeft in 2014 ook een aantal speciale servicearrangementen ontwikkeld. Met de arrangementen kan een cliënt kiezen voor een pakket servicediensten, met daarin bijvoorbeeld maaltijdservice, klussendienst, boodschappenservice, huishouding, wasserijservice of alarmopvolging voor een aantrekkelijke prijs.
Welzijnsactiviteiten
DSV heeft een professioneel activiteitenteam dat activiteiten aanbiedt die zowel groeps- als individueel gericht zijn. DSV
organiseert de wekelijkse activiteiten zowel in de woonzorgcentra als vanuit de zorgsteunpunten in de wijken. Cliënten
kunnen er terecht voor activiteiten zoals gezamenlijk lunchen, koffiedrinken, zangavonden, filmvoorstellingen, bijbeluur,
creatieve middagen en ontmoetingen.
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4.Investeren in kwaliteit

Kwaliteitsbeleid
DSV heeft kwaliteit van zorg-en dienstverlening hoog in het vaandel staan. Kritisch kijken naar het eigen functioneren helpt
DSV om scherp te blijven, nieuwe veranderingen te initiëren, daadkracht en creativiteit los te maken bij mensen, behaalde
resultaten vast te houden en de organisatie als geheel uiteindelijk op een steeds hoger niveau te brengen. DSV ziet kwaliteitsontwikkeling ook als belangrijke bron van inspiratie voor vele medewerkers, omdat hierdoor eigen professie wordt versterkt.
Binnen DSV wordt gewerkt met en kwaliteitssysteem, waarin alle bedrijfsprocessen zijn gewaarborgd.
Sinds 2010 is het kwaliteitssysteem van DSV gebaseerd op het PREZO model. In tegenstelling tot andere systemen staat binnen Prezo de kwaliteit voor de cliënt centraal, de kwaliteit in de dagelijkse praktijk. Deze uitgangspunten sluiten nauw aan bij
de kernwaarden van DSV.
Cliëntenraad
Medezeggenschap van cliënten is voor DSV van groot belang en richt zich met name op inspraak van iedere cliënt in zijn
zorgplan. Medezeggenschap krijgt vorm op diverse wijzen en momenten binnen het zorgproces van een cliënt. Naast individuele vormen van medezeggenschap beschikt DSV over vijf lokale cliëntenraden, die belangen behartigen van cliënten van een
locatie.
Ook is er een Centrale Cliëntenraad die algemene ontwikkelingen van de organisatie volgt en de belangen van de cliënten
daarin bewaakt. De cliëntenraden houden ook de kwaliteit van de zorg in de gaten en adviseren gevraagd en ongevraagd aan
het management, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.
Klachtenafhandeling
DSV vindt het belangrijk om van haar cliënten te horen of zij tevreden zijn over haar diensten en zorgverlening. Elke klacht
wordt gezien als advies voor verandering of verbetering. Als iets niet naar wens verloopt vragen wij dit eerst telefonisch of
persoonlijk te bespreken met de betrokken medewerker of zijn of haar leidinggevende. Zij staan de cliënten hierover graag te
woord. Zij doen er alles aan om een bezwaar of knelpunt in een vroegtijdig stadium op te lossen, vaak al voordat dit uitgroeit
tot een echte klacht. Ook kan men een klacht schriftelijk indienen via een klachtenformulier. Dit gaat via een officiële klachtenprocedure. DSV heeft daarnaast een vertrouwenspersoon voor het opvangen van een eventuele klacht en bemiddeling.
Ook is er bij DSV een klachtenfunctionaris in dienst, die werkt aan verbetering en continuïteit van de geleverde kwaliteit van
diensten en zorg.
GOUDEN PREZO Keurmerk voor alle locaties
DSV hecht zeer aan goede kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. In juni 2014 kwamen er verschillende auditoren van
Stichting Perspekt alle locaties van DSV keuren. Perspekt verleent het gouden, zilveren en bronzen keurmerk in de zorg aan
onder andere instellingen voor verpleging en verzorging. Door middel van audits beoordeelt
Perspekt welk keurmerk een organisatie krijgt. Als het resultaat zeer goed uitpakt, wordt een organisatie beloond met het ‘gouden’ keurmerk van Stichting Perspekt. Bij een keuring bekijken auditoren
de gehele organisatie, van uitvoering tot administratie. Ze gaan met verschillende medewerkers in gesprek en testen vaardigheden en professionaliteit van de medewerkers. Voldoet alles aan de hoge
kwaliteitsnormen van het instituut, dan kan er een PREZO keurmerk worden uitgereikt. Met gepaste trots heeft DSV een
vijftal GOUDEN PREZO Keurmerken mogen ontvangen na deze keuring, waardoor alle DSV locaties garant staan voor hoogwaardige kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
Jaardocument 2014
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5.Werken bij DSV

Personeelsbeleid
Medewerkers zijn belangrijk voor DSV. Nieuwe ontwikkelingen in de zorg vragen om goed opgeleide medewerkers. DSV
investeert veel in het opleiden en bijscholen van haar medewerkers. Ook biedt DSV ruimte aan persoonlijke ontwikkeling en meedenken vanuit de medewerkers over de invulling van de werkzaamheden.
Daarnaast biedt DSV de medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Combineren van werk en gezinsleven of
mantelzorgtaken kan voor medewerkers een lastige opgave zijn. Binnen DSV is hier aandacht voor en wordt in gezamenlijkheid gekeken naar de mogelijkheden om deze verschillende rollen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Opleidingen: bijdragen aan kennis en kunde
DSV ziet gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers als onmisbare schakel in haar zorg- en dienstverlening aan de
cliënten. Daarom is er veel aandacht voor goede scholing en een aangenaam arbeidsklimaat. Binnen DSV zijn er diverse
doorgroeimogelijkheden om individuele talenten tot hun recht te laten komen.
Er is in 2014 geïnvesteerd in (vervolg-)opleidingen en verhoging van professionaliteit om nog beter te voldoen aan de
eisen die de huidige tijd stelt aan kwaliteit van de organisatie en de verleende zorg en diensten.

Aantallen medewerkers
Aantal medewerkers DSV in loondienst (per 31-12-2014)
753
Aantal FTE												304
Aantal medewerkers DSV in loondienst incl. stagiaires en Maregroep					
Aantal FTE in loondienst incl. stagiaires en Maregroep							
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771
320

6.Financieel verslag
Financieel beleid
Het financiële beleid van DSV is gericht op het versterken van het weerstandsvermogen. Versterking van voorzieningen
en vermogen is noodzakelijk om toekomstige uitgaven die verband houden met de nieuwbouw en de daarbij behorende
aanpassingen van de organisatie te bekostigen.

Ontwikkeling resulaat
Het resultaat is in 2014 in vergelijking met 2013 afgenomen met ¤542.460,- tot een bedrag van -/- ¤81.997,-. In 2014 is,
evenals in 2013, de beheersing van de personeelskosten in relatie tot de zorgzwaarte en de afname van het aantal intramurale cliënten een belangrijk aandachtspunt geweest.
Over geheel 2014 is, na een aanvankelijke overproductie, de totale productie uitgekomen op een lichte onderproductie
van ¤71. 503,-.

Personeelskosten
De personeelskosten zijn t.o.v. 2013 met ¤437.053,- gestegen. Aan de stijging van de personele kosten liggen verschillende oorzaken ten grondslag. De belangrijkste zijn:
a. Op 1 april 2013 is de functie behandeling ingevoerd op locatie Vlietstede. Via Topaz worden de behandelaars bij DSV
gedetacheerd. Dit heeft tot gevolg dat de post ‘Personeel niet in loondienst’ is gestegen met ¤122.268,- . Onder deze
post zijn ook de kosten geboekt voor het inhuren van personeel voor specialistische verpleging, totale kosten ¤45.897,-;
b. Een stijging van de premies voor sociale lasten met 3,06% t.o.v. 2013;
c. In 2012 heeft DSV extra middelen verkregen, de zgn. Fleur Agema gelden, ook wel intensiveringsmiddelen genoemd.
Om de middelen te verkrijgen diende er een intensiveringsplan te zijn. DSV heeft de middelen ingezet voor het aannemen van extra personeel en extra scholing. Het aantal BFT’s bedraagt per 31 december2014 380 tegenover 381 in 2013.
Verder is er voor een bedrag van ¤35.751,- uitzendkrachten ingezet. De totale brutoloonsom is gedaald met ¤92.497,- ten
opzichte van 2013.
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Financieel verslag
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn in 2014 met ¤137.668,- afgenomen. De daling van de kosten wordt met name veroorzaakt
door een afname van de energiekosten door weersinvloeden maar vooral door de ingebruikname van de tijdelijke huisvesting en sluiting van het oude Vlietstede.

Bedrijfsopbrengsten
De stijging van de bedrijfsopbrengsten wordt veroorzaakt door de stijging van de NHC-component van twintig naar
dertig procent en een stijging van de nacalculeerbare kapitaalslasten i.v.m. voorbereidingskosten nieuwbouw. De
productieopbrengst van de intramurale zorg is gedaald met ¤252.168,- , voor de extramurale zorg is er een stijging van
¤108.115,- terwijl de opbrengst voor de VPT’s is gestegen met ¤85.583,-. De stijging van de opbrengsten voor de ‘Nietgebudgetteerde zorgprestaties’ wordt veroorzaakt door een vergoeding voor Tijdelijk Wonen (nieuw product) en een
stijging van de Medische Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Per saldo heeft er een stijging van ¤27.793,- plaatsgevonden van de directe zorgopbrengst t.o.v. 2013.
Voor het segment WMO zien we dat het resultaat in 2014 negatief is uitgekomen op -/- ¤23.902,-. Het aantal geproduceerde uren is afgenomen met 862 t.o.v. 2013. De gemiddelde uuropbrengst is ¤19,07 in 2014 tegenover ¤18,90 in 2013.
Een stijging van 0,9%. Het gemiddelde uurloon bedroeg in 2014 ¤15,01. Het uurloon bedroeg in 2013 ¤14,59. Een stijging
van 2,9 %.

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
Het bestemmingsfonds aanvaardbare kosten, die de basis is voor continuïteit en een gezonde toekomst, komt eind
2014 op ¤5.091.299,- ;dit komt neer op een percentage van 22,7% van de omzet, een daling van 1,4% t.o.v. vorig jaar.
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Financieel verslag
Balansgegevens
Balansgegevens
Het eigen vermogen bedraagt eind 2014 ¤5.328.598,- tegenover ¤5.410.595,- eind 2013. Het eigen vermogen uitgedrukt
in een percentage van de totale opbrengsten (vermogensratio) bedraagt 23,7 %; een daling t.o.v. 2013 van 1,42 %.
Echter, om ook op langere termijn onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen (o.a. nieuwbouwprojecten) is waakzaamheid geboden en zijn toekomstige exploitatieoverschotten door vermindering van de kosten en/of verhogen van
de opbrengsten noodzakelijk.

Ter illustratie het verloop van de Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten van 2006-2014:
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Financieel verslag
Financiële kerncijfers
Resultaatratio
Resultaat ratio
Resultaat ratio
AWBZ-gefinancierde resultaten
niet-AWBZ-gefinancierde reusltaten

vorig jaar
2,14
2,08

verslagjaar
-0,27
-2,56

Liquiditeit
Quick Ratio

vorig jaar
417,16

verslagjaar
364,67

Current Ratio

389,27

Liquiditeit
Liquiditeit

326,03

Solvabiliteit
Solvabiliteit
Solvabiliteit
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)

vorig jaar
13,08

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/totale opbrengsten)

25,12

23,70

Weerstandsvermogen  (totaal eigen vermogen/wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ)

26,89

25,28
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Resultatenrekening over 2014

Ref.

begroting 2014 werkelijkheid 2014
€
€

werkelijkheid 2013
€

Bedrijfsopbrengsten:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)

16

21.135.483

21.074.984

20.119.634

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

17

869.154

1.158.911

1.072.648

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)

18

100.000

122.648

143.486

Overige bedrijfsopbrengsten

19

183.155

88.090

168.358

22.287.792

22.444.633

21.504.126

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten:
Personeelskosten

20

15.478.050

16.386.098

15.949.045

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa

21

1.521.479

1.757.748

1.037.942

Overige bedrijfskosten

23

3.842.259

3.692.340

3.830.008

20.841.788

21.836.186

20.816.996

1.446.004

608.448

687.130

-801.218

-690.445

-226.667

644.786

-81.997

460.463

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

24

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Buitengewone baten

25

0

0

0

Buitengewone lasten

25

0

0

0

0

0

0

644.786

-81.997

460.463

2014
€

2013
€

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten

-94.599

408.410

Bestemmingsfonds Hospice

36.504

32.511

Bestemmingsreserve WMO

-23.902

19.543

-81.997

460.463

Buitengewone resultaat
Resultaat boekjaar
Resultaatbestemming
het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
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Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

Ref.

31 december 2014
31 december 2013
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa

2

17.178.638

12.732.688

Financiele vaste activa

3

595

23.805

17.179.233

12.738.119

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

4

35.637

23.570

Vorderingen uit hoofde van bekostiging

5

250.239

0

Overige vorderingen

6

1.303.266

1.172.104

Liquide middelen

8

20.431.721

27.424.039

22.020.863

28.625.816

39.200.095

41.363.935

2.768

2.768

Bestemmingsreserves

107.601

131.504

Bestemmingsfondsen

5.218.299

5.276.324

5.328.598

5.410.595

Totaal vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Eigen Vermogen

9

Kapitaal

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

10

163.551

226.004

Langlopende schulden (meer dan jaar)

11

26.953.647

28.373.605

Schulden uit hoofde van bekostiging

5

784.366

784.366

Overige kortlopende schulden

12

5.969.933

6.569.365

39.200.095

41.363.935

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva
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Locatie Duinrand
Nolensstraat 2
2221 CE Katwijk
071 - 40 240 41
fax: 071 - 40 344 97
Locatie Salem
Duindoornlaan 34
2225 RT Katwijk
071 - 40 929 30
fax: 071 - 40 750 29
Locatie Vlietstede
Waterboslaan 40
2231 BJ Rijnsburg
071 - 40 20 600
fax: 071 - 40 334 72
Locatie Rustoord
Rustoordlaan 1
2161 GC Lisse
0252 - 41 7050
fax: 0252 - 41 8300
Zorgsteunpunt Gasthuishof
Gasthuishof 57
2225 SZ Katwijk
071 - 40 105 76
fax: 071-4018354
Zorgsteunpunt Cleijn Duin
Cleijn Duinplein 24
2224 AX Katwijk
071 - 40 177 28
fax: 071-4017729
Zorgsteunpunt Westerhaghe
Waterkers 1
2231 DN Rijnsburg
071 - 40 858 32
Zorgsteunpunt Vlietstede
Smidstraat 16F
2231 EL Rijnsburg
06-57542803
fax: 071-4086267
Zorgsteunpunt Salem
Parklaan 93
2225 CN Katwijk
071-4092960
fax: 071-4074107

