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1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Revalidatie Friesland over het jaar 2020. 

 

Het jaar 2020 startte aanvankelijk met goede vooruitzichten. Het zou een jaar worden waarin 

Revalidatie Friesland op veel plaatsen van planvorming naar realisatie zou gaan. De financiën waren 

op orde en er was extra ruimte voor scholing en innovatie vrijgemaakt.  Het liep in 2020 echter anders 

dan verwacht. 

 

COVID-19-crisis 

 

Sinds de ontdekking van het COVID-19-virus in China in december 2019 is sprake van een 

wereldwijde pandemie met veel patiënten en slachtoffers. In februari 2020 werden de eerste 

COVID-19-besmettingen in Nederland geconstateerd waarna het virus ook hier snel om zich 

heen greep. Begin maart 2020 nam de regering als gevolg daarvan een aantal ingrijpende 

maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in Nederland. De 

ziekenhuizen en umc’s stonden voor de taak om samen met ketenpartners, zoals de 

revalidatiecentra, in ROAZ-verband een grote groep COVID-19-patiënten de noodzakelijke 

acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit 

tot drastische hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die op dit moment nog steeds gelden. Door 

de grote toeloop van coronapatiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke 

opschaling naar meer IC-bedden, heeft ook Revalidatie Friesland in maart 2020 op verzoek van de 

Minister van VWS moeten besluiten om een groot deel van de reguliere zorg af te schalen en 

uit te stellen. 

 

Eerste halfjaar: managen van de crisis 

Het eerste halfjaar 2020 (de eerste golf) stond vooral in het teken van het ‘managen’ van de crisis. 

Vanaf de start van de crisis in maart is de crisisorganisatie operationeel. Het crisisteam is aan het 

begin van de zomer qua frequentie afgebouwd. Het beleidsteam, dat wekelijks bijeenkomt, is voor 

onbepaalde tijd in stand gehouden. De verwachting is dat dit onderdeel van de crisisorganisatie het 

hele jaar 2021 operationeel zal blijven. Evaluatie van de eerste fase heeft in het najaar van 2020 

plaatsgevonden en er is een ‘lessons learned’ gemaakt en er is een gripfasering beschreven. In 2020 

is nieuw beleid gemaakt (deurbeleid, thuiswerken, bezoekers, PBM, testbeleid, behandelprogramma 

Post-IC-COVID-19), en bestaande processen en beleid zijn aangescherpt op de coronasituatie 

(verpleegprotocollen, IPC, reanimatie, verlof, quarantaine, inkoop).  

 

Bij Revalidatie Friesland is in het 2
e
 kwartaal vooral hard gewerkt om de productie weer richting het 

oude niveau te krijgen. De belangrijkste hindernissen daarbij waren de aanpassingen aan de 1,5 

meter-eisen, voortdurend anticiperen op een mogelijke uitbraak en het hogere verzuim.  

Een tweede golf 
 

In het 3
e
 kwartaal 2020 volgde helaas de tweede golf, welke veel meer impact had op poliklinische 

productie. Het maken van productieafspraken met zorgverzekeraars voor 2021 is uitgesteld en had 

consequenties voor het opstellen van de begroting 2021. In september nam het aantal positief geteste 

personen weer flink toe. Op 22 september 2020 sprak het RIVM over de start van een tweede golf, 

waarna de regering in oktober overging tot het uitroepen van een noodzakelijke tweede (gedeeltelijke) 

lockdown. In de ziekenhuizen en umc’s was het in de klinieken en op de spoedeisende hulp weer erg 

druk, maar bleef het aantal IC-opnames gelukkig iets achter bij de eerste golf. De revalidatiecentra 
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bieden passende zorg voor patiënten die gevolgschade hebben door de ziekte die het virus 

veroorzaakt of door de behandeling (bijv. op de IC).  

 

De situatie is echter sinds december 2020 door sterk oplopende besmettingen, mede door 

mutaties van het virus (Britse en Zuid-Afrikaanse variant), zorgwekkend. Halverwege 

december resulteerde dit in een tweede volledige lockdown. Ziekenhuizen en umc’s 

stroomden weer vol en ook op de IC’s kraakte het. Alle door de ziekenhuizen, umc’s en 

revalidatiecentra in 2020 getroffen maatregelen, waaronder keuzes in het zorgpalet en vanaf oktober 

de verplichte herverdeling van patiënten, zijn gemaakt in opdracht van de Minister van VWS en vallen 

binnen de kaders van de afspraken die in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) zijn 

gemaakt. 

 

Ook deze golf heeft bij diverse ziekenhuizen geleid tot het verplicht afschalen van reguliere 

patiëntenzorg in december 2020 en januari 2021. Dit had ook gevolgen voor de instroom van niet-

coronapatiënten naar revalidatiecentra. Voor Revalidatie Friesland betekende dit dat de instroom van 

nieuwe patiënten zowel klinisch als ook poliklinisch lager was. Soms was het noodzakelijk om 

periodiek over te gaan tot een preventieve quarantaine van een of meer afdelingen in de kliniek, nadat 

medewerkers of patiënten positief waren getest. Aan de andere kant was het ook mogelijk om vooral 

in de ziekenhuizen te ondersteunen, door overname van patiënten én door het beschikbaar stellen 

van revalidatieartsen voor werk op een COVID-afdeling in een ziekenhuis. 

 

Weerbarstig jaar, maar ondanks alles toch met veel ontwikkeling en innovatie 

Nu ik terugkijk en alles op een rij zet, vind ik het een steeds grotere prestatie wat er ondanks de 

coronaproblematiek tóch is ontwikkeld in 2020 bij Revalidatie Friesland. Een grote ontwikkeling met 

heel veel impact betreft de innovatie en ontwikkelingen op het gebied van e-health. Deze zijn in een 

stroomversnelling gekomen (beeldbellen en telerevalidatie). Om het proces van borging van blended-

care te versnellen, is met behulp van een SET-subsidie een project gestart met als doel een optimale 

inzet van e-health in de behandeling en de juiste ondersteuning daarvoor. E-health heeft in een hele 

korte tijd een vaste plaats gekregen in onze behandelingen. De groei in 2020 was heel erg groot. 

Vandaag de dag gaat al meer dan 25% van de behandeltijd in de vorm van behandelen op afstand. 

Een enorme prestatie. 

Op verschillende locaties van Revalidatie Friesland is in 2020 gewerkt aan toekomstbestendige 

gebouwen. Eind december hebben we een nieuwere plek op het MCL-terrein in Leeuwarden in 

gebruik genomen. Hiermee ontstaat er weer ruimte om verder te kunnen groeien. Dat is belangrijk 

voor ons. In Emmeloord wordt met 10 andere zorgpartijen gewerkt aan een nieuw 

gezondheidscentrum. Samen met Antonius ziekenhuis en Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken 

wij aan toekomstbestendige revalidatie in de Noordoostpolder. Verder is in maart 2020 echt gestart 

met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Meppel en inmiddels is goed te zien op welke plek wij gaan 

werken, samen met Isala en Zorggroep Noorderboog. 

 

Een belangrijke ontwikkeling voor Revalidatie Friesland is onze multidisciplinaire leerafdeling. Dit is 

een prachtig initiatief waar studenten van allerlei verschillende opleidingen, ook tijdens de 2
e
 golf 

COVID-19, samen vorm en inhoud geven aan de behandeling van onze klinische patiënten. Een 

andere belangrijke innovatie is de ingebruikname van het Oefenlandschap. Op een goed zichtbare 

plek in het gebouw wordt druk geoefend en nieuwe apparatuur getest en gebruikt voor therapie. Deels 

is dit op alle locaties ingevoerd. 
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Veel innovatie kan alleen succesvol worden gestart en ingevoerd als er sprake is van de juiste ICT-

ondersteuning. Er is in 2020 dan ook heel veel werk verzet door onze afdeling ICT: upgrades zijn 

gedaan, servers zijn verplaatst, HIX moest worden bijgehouden, het systeem moest veilig blijven. En 

daarnaast moest men alle zeilen bijzetten om de enorme groei van e-health binnen Revalidatie 

Friesland goed te ondersteunen. 

 

Samenwerking met anderen zit in het dna van Revalidatie Friesland. Maatschappelijk is sprake van 

een duidelijke trend dat zorgorganisaties elkaar meer gaan opzoeken en samenwerken en daarmee 

steviger netwerken vormen. COVID-19 heeft dit verder versneld. Ook Revalidatie Friesland is hier als 

netwerkorganisatie heel actief mee bezig. 

We gaan nauwer samenwerken met de ziekenhuizen in ons werkgebied en ook wordt op enkele 

plaatsen gekeken naar betere samenwerking met de ouderenzorg op het gebied van geriatrische 

revalidatie. 

Een hele andere invalshoek is de versterking van samenwerking met het onderwijs. We maken goede 

stappen met de Hanzehogeschool (o.a. de start van de opleiding ergotherapie!) en we hebben ook de 

samenwerking met ROC Friese Poort geformaliseerd. Voor de toekomst is het ontzettend belangrijk 

dat we blijven investeren in het begeleiden van studenten en onderwijs en onderzoek. 

Tot slot maken we plannen binnen de ‘Alliance’, het samenwerkingsverband van 3 revalidatiecentra 

(Basalt, Klimmendaal en Revalidatie Friesland). We hebben al samen ons leerplein, maar 

onderzoeken nu ook meer samenwerking bij het verder ontwikkeling van onze behandelingen en onze 

back office. 

 

Hoe kijken we verder naar 2021? 

 

Allereerst zal medio 2021 ons nieuwe Ondernemingsplan 2021 – 2025 verschijnen, waarin wij onze 

koers voor de komende jaren bepalen. De discussies in de teams zijn op dit moment nog in volle gang 

en geven zo input voor de definitieve tekst van het plan. 

 

In 2020 stond de zorg in het teken van COVID-19 en dit zal ook 2021 van grote invloed zijn. Een groot 

compliment aan medewerkers van Revalidatie Friesland voor hun inzet en bereidheid om soms 

anders naar het behandelen van patiënten te kijken tijdens een weerbarstig jaar. De hoop is dat in 

2021 met de komst van vaccins de impact van corona op de ziekenhuiszorg afneemt en dat daarmee 

2021 gezien kan worden als een overgangsjaar naar een genormaliseerde situatie. 

 

Ik bedank iedereen die heeft bijgedragen aan dit verslag, waardoor wij op een goede en inzichtelijke 

manier verantwoording kunnen afleggen. Ik bedank tot slot de groep die van al dit materiaal een goed 

leesbaar verslag heeft gemaakt. 

 

Peter Visch, voorzitter raad van bestuur 

 

2 Profiel van Revalidatie Friesland 

2.1 Algemene identificatiegegevens  

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Revalidatie Friesland 

Adres Hoofdstraat 3, Postbus 2 

Postcode 9244  ZN  

Plaats Beetsterzwaag 
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Telefoonnummer 088 - 580 15 80 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41000436  

E-mailadres info@revalidatie-friesland.nl 

Internetpagina www.revalidatie-friesland.nl 

2.2 Structuur van het concern 

2.2.1 Juridische structuur 

Revalidatie Friesland is een stichting die wordt bestuurd door een raad van bestuur met statutaire 

bevoegdheden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en 

ontwikkelt daartoe het strategische beleid van de organisatie. Onder de raad van bestuur zijn per 

organisatieonderdeel managers aangesteld die het instellingsbeleid vertalen en uitwerken in 

deelplannen. De revalidatieactiviteiten worden in interdisciplinair samengestelde behandeleenheden 

uitgevoerd. Daarnaast zijn er twee ondersteunende diensten (Dienst Informatie & Advies en Facilitaire 

Dienst). Revalidatie Friesland heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht ziet toe op het 

algemene beleid van de raad van bestuur.  

2.2.2 Organisatorische structuur 

Onderstaand overzicht toont het huidige organogram van Revalidatie Friesland. 

Organogram Revalidatie Friesland 

Managers Revalidatie / 1e revalidatieartsen
 

Raad van Bestuur
 

 
Manager Facilitaire Dienst

(Facilitaire eenheid backoffice/frontoffice, 
Marketing & Communicatie

Manager Dienst Informatie en Advies
(P&O, administratie, management 

secretariaat)

 
Behandel-

eenheid

K-BE 1

 
 

Behandel-
eenheid

K-BE 2

 
Behandel-

eenheid 

V-Be 1

 
Behandel- 

eenheid

V-Be 2

 
Behandel-

eenheid 

Leeuwarden

 
 

Behandel- 
eenheid

Dokkum

 
 

Behandel- 
eenheid

Sneek 

 
Behandel- 

eenheid

Meppel

 
 

Behandel-
eenheid

Heerenveen

 
 

Cliëntenraad 

 

 
Medische staf 

 

 
Ondernemingsraad

 

 
Raad van Toezicht

Revalidatie Friesland 
Academie

 

 
Behandel-
eenheid

Drachten

 
 

Behandel-
eenheid

 
Emmeloord

 
 Hoofd 

ICT
 

Hoofd 
Facilitaire 

Dienst 
frontoffice

 
Hoofd 

Facilitaire 
Dienst 

backoffice
 

 

Figuur 1 Het organogram van Revalidatie Friesland  

2.2.3 Intern toezicht 

De raad van bestuur bestaat uit één persoon. Er zijn twee managers revalidatie, een manager 

Facilitaire Dienst en een manager Dienst Informatie en Advies. De vier managers vormen samen met 

de raad van bestuur het managementteam van Revalidatie Friesland. De raad van bestuur maakt voor 

advies in de besluitvorming gebruik van de ondernemingsraad, medische staf en de cliëntenraad. De 
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raad van toezicht ziet toe op het algemene beleid van de raad van bestuur in relatie tot de 

maatschappelijke functie van de organisatie.  

Voor de missie, visie en de strategische beleidsdoelstellingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

2.2.4 Toelatingen 

Revalidatie Friesland is toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg volgens de WTZi 

(Wet Toelating Zorginstellingen). De stichting beschikt over voorzieningen voor klinische 

revalidatiebehandeling van volwassenen en kinderen in Beetsterzwaag en voor 

revalidatiedagbehandeling in Beetsterzwaag, Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Dokkum, Meppel en 

Emmeloord.  

2.2.5 Medezeggenschap 

De medezeggenschap is georganiseerd door middel van de cliëntenraad (in het kader van de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en een ondernemingsraad (volgens de Wet op de 

Ondernemingsraden).  

2.3 Kerngegevens 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

De kernactiviteit van Revalidatie Friesland is medische specialistische revalidatie. Er wordt gewerkt 

voor diverse patiëntengroepen. Het gaat hierbij om mensen met:  

 Aandoeningen aan het bewegingsapparaat 

 Amputaties 

 Hersenaandoeningen 

 (Progressieve) neurologische aandoeningen 

 Dwarslaesie 

 Oncologische aandoeningen 

 Chronische pijn 

 Muziekblessures 

2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

De kliniek is gevestigd in Beetsterzwaag. In deze plaats bevindt zich ook de mytyl-/tyltyl school met 

een provinciale functie waarmee een nauwe samenwerking bestaat. Poliklinische 

behandelmogelijkheden zijn er, naast de vestiging in Beetsterzwaag, ook in de plaatsen Dokkum, 

Drachten, Emmeloord, Heerenveen, Leeuwarden, Meppel, Sneek. Naast genoemde locaties worden 

in Harlingen en Steenwijk spreekuren gehouden door de revalidatieartsen van Revalidatie Friesland. 

Tevens zijn de revalidatieartsen als consulent verbonden aan diverse verpleeghuizen en andere 

instellingen zoals kindercentra en indicatieorganen.  

 

Capaciteit Aantal/bedrag 

Aantal klinische bedden per einde verslagjaar  55 
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 10 
Waarvan voor volwassenen 45 

 

Klinische en poliklinische behandeling 

De wachttijden voor de consulten zijn het afgelopen jaar afgenomen. 53% van de patiënten moest 

langer wachten dan de Treeknormen (2019: 63%). De wachttijden voor de polikliniek stegen fors. 23%  

(2019: 18%) van de patiënten kreeg te maken met een wachttijd boven de Treeknormen. In de kliniek 

waren geen patiënten met een wachttijd boven de Treeknormen (2019: 1%).  

 



 8 

Productie Aantal 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar  13.323 

Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 1.376 

Waarvan voor volwassenen 11.947 

Aantal klinische opnames in verslagjaar 303 

Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 25 

Waarvan voor volwassenen 278 

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC zorgproducten 14.884 

Waarvan klinisch 300 

Waarvan poliklinisch 14.584 

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC zorgproducten 14.790 

Waarvan klinisch 291 

Waarvan poliklinisch 14.499 
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Personeel Aantal 

Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per 
einde verslagjaar 

400 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per 
einde verslagjaar 

282 

Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde 
verslagjaar 

32 

Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per 
einde verslagjaar 

23 

 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 31.148.870 

In onderstaande tabel zijn de aantallen patiënten en geopende DBC’s gedurende de afgelopen jaren 

weergegeven: 

 

Aantallen                          Jaar 

Geopende DBC 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Consultair  8.877 9.424 9.337 8.611 6.098 

Ambulant  5.622 5.671 5.273 4.507 4.515 

Klinisch  291 331 361 305 358 

Totaal  14.790 15.426 14.971 13.423 10.971 

Aantal unieke patiënten  10.011 10.620 10.209 9.535 7.740 

De effecten van de coronapandemie hebben een groot effect gehad op de bovenstaande cijfers. 

2.3.3 Werkgebieden  

Het werkgebied van Revalidatie Friesland is de provincie Friesland en de regio’s daaromheen. 

Revalidatie Friesland heeft een bovenregionale functie voor klinische zorg voor kinderen en jongeren.  

2.4 Samenwerkingsrelaties 

Het onderhoud en de ontwikkeling van het regionale netwerk is voor Revalidatie Friesland belangrijk 

vanwege de positie van de revalidatie in de ketenzorg. Onze patiënten zijn gebaat bij een 

aansluitende keten van zorg en behandeling rondom de aandoening. Met alle algemene ziekenhuizen 

in Friesland, met het ziekenhuis te Meppel en met het ziekenhuis in Emmeloord zijn 

samenwerkingsovereenkomsten gesloten inzake de diverse vormen van medisch specialistische 

revalidatiegeneeskunde die Revalidatie Friesland verzorgt in de regio.  

Revalidatie Friesland participeert in alle CVA-ketennetwerken in de provincie, te weten Leeuwarden, 

Sneek, Heerenveen en Drachten. Naast samenwerking met de ziekenhuizen, is er ook veel 

projectmatige samenwerking met andere organisaties zoals thuiszorg, verpleeghuizen, 

gehandicaptenzorg en onderwijs. Op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel is er een 

convenant met De Noorderbrug en MEE Friesland. De samenwerking rondom het kind wordt met 

name vormgegeven vanuit de samenwerkingsovereenkomst met School Lyndensteyn en Integrale 

Vroeghulp. 

 

Met het Universitair Medisch Centrum te Groningen is er een samenwerkingsovereenkomst inzake 

wetenschappelijk onderzoek en de opleiding tot revalidatiearts. In de loop van december zijn 

verkennende gesprekken gestart over mogelijkheden van betere samenwerking met het UMCG. 

Ondanks het feit dat zowel UMCG als Revalidatie Friesland een omvangrijke medische staf hebben, is 

er hier en daar sprake van kwetsbaarheid.  
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Met de Hanzehogeschool, NHL Stenden en ROC Friese Poort wordt samengewerkt op het gebied van 

(hoger) onderwijs, beroepsopleiding en (na)scholing. 

 

De samenwerking met MCL en Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden is versterkt in 2020. Naast 

de verhuizing van de locatie in Leeuwarden op het terrein van het MCL, was de coronapandemie een 

extra reden om gesprekken met het MCL en Zorggroep Noorderbreedte aan te gaan over 

verdergaande samenwerking. Ook Revalidatie Friesland is nadrukkelijker geconfronteerd met 

kwetsbaarheden. Vanaf eind 2020 is een project gestart, waarin de mogelijkheden van netwerkzorg 

tussen de organisaties wordt uitgewerkt. Doel is dat er in Leeuwarden een zorgaanbod wordt 

ontwikkeld waarbij het startpunt van herstel van een patiënt met een revalidatievraag zo vroeg 

mogelijk in het proces van de patiënt ligt.  

 

In het verlengde van huisvesting in Emmeloord zijn gesprekken gestart met Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land over een intensievere samenwerking. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, dat 

begin 2021 zal worden opgestart.  

 

De relaties met (regionale) zorgverzekeraars zijn constructief. Jaarlijks worden overeenkomsten 

zorgverzekeraar-zorgaanbieder afgesloten.  

 

Binnen het bestaande samenwerkingsverband ‘Alliance’ (Revalidatie Friesland, Libra, Basalt en 

Klimmendaal) zijn in 2020 afspraken gemaakt om te kijken op welke manier de samenwerking verder 

te kunnen intensiveren. Onderdelen zijn: Leerplein, Onderzoek, ICT, Zorgcontractering. Er is ook een 

inhoudelijke werkgroep (met revalidatieartsen) samengesteld om de propositie vanuit de inhoudelijke 

kant op te stellen. Dit project gaat begin 2021 starten. 

 

Revalidatie Nederland (RN) is de brancheorganisatie voor de revalidatiecentra en -afdelingen. Binnen 

RN vindt overleg plaats over algemene strategische vraagstukken. Belangrijke punten hierin zijn 

bijvoorbeeld verdere ontwikkeling van de bekostiging, invoering van de revalidatiemodules en de 

prestatie-indicatoren voor de revalidatie.  

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

3.1 Normen voor goed bestuur 

De raad van toezicht en raad van bestuur van Revalidatie Friesland zijn van mening dat professioneel 

bestuur en toezicht van groot belang is. Werken volgens de Governancecode Zorg is geborgd via de 

reglementen van raad van toezicht en raad van bestuur.  

Toepassing van Governance wordt mede door de accountant beoordeeld in de managementletter.  

Er is een actuele Klokkenluidersregeling. In 2020 zijn geen meldingen gedaan. 

3.2 Raad van bestuur 

De relatie tussen raad van toezicht en raad van bestuur is statutair geregeld. Er is een eenhoofdig 

bestuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting.  

De werkwijze en taken van de raad van bestuur zijn geregeld in het reglement raad van bestuur. 

Belangrijke elementen van het reglement raad van bestuur vormen de onderwerpen verantwoording 

en verantwoordelijkheid, vergaderingen en besluitvorming, transparantie. De raad van bestuur richt 

zich in het bijzonder op aansturing van de organisatie, op het strategisch beleid en op 

eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de instelling.  
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De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders vindt plaats volgens de adviezen van de  

Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Rekening wordt gehouden met relevante wetgeving zoals de Wet 

Normering Topinkomens.  

 

Samenstelling raad van bestuur 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 
De heer drs. P.G. Visch  

 

Raad van bestuur 

(1,0 FTE) 

 Bestuurslid Vereniging Dorpsbelang 

Scharnegoutum 

 Voorzitter bestuur Ronald McDonald Hoeve  

 Lid Raad van Toezicht Zorgplein Noord 

 Lid Raad van Toezicht Heelkunde Instituut 

Nederland 

 Lid Commissie Sturing en Financiering 

Revalidatie Nederland 

 Lid Bestuurs Advies Commissie Informatiebeleid 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

3.3 Toezichthouders (raad van toezicht) 

In het reglement raad van toezicht worden de statutaire taken van de raad van toezicht nader 

uitgewerkt, wordt de werkwijze beschreven en de onafhankelijkheid gewaarborgd. Het reglement volgt 

de adviezen van de Governancecode Zorg 2017. Tevens is een toezichtvisie geformuleerd, welke 

samen met de statuten, het reglement raad van toezicht, de reglementen commissies raad van 

toezicht, het reglement raad van bestuur (RvB) en het informatieprotocol, de basis voor reflectie van 

de raad op toezichthouden en de samenwerking tussen toezicht en bestuur.  

 

De raad werkt met drie commissies: een financiële commissie (=auditcommissie), een commissie 

kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie, elk bestaande uit twee leden van de raad. Voor 

de auditcommissie en de kwaliteitscommissie is een reglement opgesteld, dat periodiek wordt 

geëvalueerd. De commissies komen minimaal twee keer per jaar bijeen. In de commissies is het 

onderwerp COVID-19-pandemie uitgebreid besproken. De auditcommissie heeft stilgestaan bij de 

financiële gevolgen en de mate van compensatie, terwijl in de kwaliteitscommissie de continuïteit van 

zorgverlening is besproken, mede aan de hand van een actuele casus. De renumeratiecommissie is 

twee keer bijeen geweest en heeft het jaargesprek met de bestuurder gevoerd; de evaluatie is 

besproken in de voltallige raad van toezicht. 

 

De informatiebronnen van de raad bestaan uit schriftelijke en mondelinge informatie vanuit de raad 

van bestuur, mondelinge contacten binnen de instelling, met name met leden van managementteam, 

beleidsmedewerkers en adviesorganen, informatie vanuit de NVTZ en netwerken. 

 

De raad van toezicht heeft in 2020 vijf maal regulier vergaderd. De agenda wordt opgesteld met als 

hoofdclusters governance & goed bestuur, kwaliteit, bedrijfseconomische gezondheid, lange termijn 

beleid en werkgeverschap. Ten behoeve van de structuur in de vergaderingen is een 

informatieprotocol met jaarplanning opgesteld, welke is toegevoegd aan het document. De raad van 

bestuur was bij alle vergaderingen aanwezig, tevens bij de jaarlijkse evaluatievergadering. De leden 

van het managementteam waren aanwezig in de vergaderingen om te informeren over actuele 

onderwerpen zoals: herinrichting kliniek en Leerafdeling in Beetsterzwaag en de impact coronacrisis 

op facilitaire dienstverlening, inkoop en huisvesting. 

 

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2020 niet gewijzigd. 
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Conform de WTZi en Governance Code bespreekt de raad jaarlijks expliciet over risicomanagement. 

De raad van bestuur stelt jaarlijks een strategische risicoanalyse op, waarin de (mogelijke) risico’s 

geordend op vier soorten stakeholders (patiënten en verwijzers, overheid en maatschappij, 

zorgverzekeraars, personeel/arbeidsmarkt) zijn benoemd. De raad van toezicht krijgt hiermee inzicht 

in de (omvang van) mogelijke ontwikkelingen. 

 

Tevens werden de interne risico’s & beheersingsinstrumenten nagelopen aan de hand van de door de 

accountant opgestelde Managementletter. De raad heeft vastgesteld dat de organisatie voldoende in 

control is.   

 

Naast bovenstaande onderwerpen was er in 2020 aandacht voor:  

- Vanwege het uitbreken van de COVID-19-pandemie is uitgebreid stilgestaan bij de 

consequenties op de langere termijn voor organisatie, gebouw, werkwijze en 

personeelsbeleid. 

- De (gewijzigde) procedure voor het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan 2021-2025. 

- Het onderbrengen van niet-MSR-activiteiten in een aparte rechtsvorm, in samenwerking met 

MCL en de eerstelijns fysiotherapie.  

- De financiële compensatie als gevolg van de coronacrisis. 

Actualisatie van het lange termijn financieel beleid vindt jaarlijks plaats en tevens zijn de productie- en 

financiële resultaten gevolgd en elk kwartaal getoetst aan de voornemens in de begroting. De externe 

accountant komt in de vergadering om de behaalde resultaten en het gevoerde financieel beleid over 

de afgelopen periode te bespreken met de raad. De jaarrekening over het jaar 2019 is goedgekeurd. 

De begroting 2021 is goedgekeurd door de raad van toezicht, onder de afspraak dat ultimo maart 

2021 een herijking zal plaatsvinden.  

 

Er vonden ontmoetingen plaats met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het bestuur medische 

staf. Vanwege de coronacrisis heeft het knooppuntenoverleg met alle adviesorganen, het 

managementteam, de raad van bestuur en de raad van toezicht geen doorgang gevonden. Tevens 

zijn de meeste informele en formele bijeenkomsten (onder andere nieuwjaarsbijeenkomsten, 

spiegelgesprek) niet doorgegaan. 

 

Met de raad van bestuur werd een jaargesprek gevoerd over het functioneren.  

De evaluatievergadering van de raad vond in december plaats, waarin gesproken is over de diverse 

rollen van de raad tijdens de coronapandemie. 

 

Samenstelling en (neven)functies raad van toezicht 31 december 2020 

Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties  

Mevrouw W. J. Koopmans-
Kornelius  
 

Voorzitter  Lid raad van toezicht Baalderborg Groep 

 Voorzitter Stichting Vrienden Beatrix 

kinderziekenhuis (UMCG) 

 Bestuurslid Stichting De Wijk De Wereld 

(Stadsschouwburg Groningen) 

 Bestuurslid Dickens-sociëteit Haren 

 Coach KredietUnie Groningen 

De heer Y.B. van der Meer Lid 
Auditcommissie 

 Directeur-eigenaar Thésor Groep B.V. Zeist 

 Voorzitter Stichting Doarpshûs Raerd 

De heer H.W.H.M. van Kesteren Lid 
Auditcommissie 
 

 Lid raad van commissarissen Wonen 

Noordwest Friesland 

 Lid raad van toezicht Stichting Tactus 
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De heer drs. F. Wallis Lid 
Commissie Kwaliteit 

 Huisarts, Beetsterzwaag  

 Voorzitter bestuur Stichting 

Apotheekhoudende Huisartsen Friesland 

De heer drs. A.H. Enter 
 

Lid  
Commissie Kwaliteit 

 Directeur Zorg Vanboeijen, Assen 

 Lid raad van toezicht Zorggroep Drenthe 

3.4 Samenstelling medische Staf 

De medische staf wordt gevormd door de revalidatieartsen die in dienst zijn van Revalidatie Friesland. 

Het doel van de medische Staf is binnen het kader van de doelstelling van de organisatie door de tot 

die staf behorende specialisten gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

bieden en bevorderen van de optimale kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige zorg aan patiënten; 

de medische staf adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd op beleidsmatig gebied. 

Daarnaast behartigt de medische staf de functionele belangen van haar leden. 

Het stafbestuur bestaat uit 6 personen en vervult de adviestaak en vertegenwoordiging vanuit de 

medische staf. Drie keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden met alle stafleden.  

 

Op 31 december 2020 zijn de volgende (revalidatie) artsen werkzaam binnen Revalidatie Friesland:  

De heer A.T. Ausma revalidatiearts 

De heer G.A. Balk 1
e
 revalidatiearts 

De heer R. van den Berg revalidatiearts 

Mevrouw E. Borghuis revalidatiearts  

Mevrouw J.M.Y. van den Borne revalidatiearts 

Mevrouw I.L. de Bruijn revalidatiearts  

Mevrouw W. Feenstra revalidatiearts 

Mevrouw W. van Gils revalidatiearts 

Mevrouw M.T. Hartlief revalidatiearts 

De heer P.P. Hartman 1
e
 revalidatiearts  

Mevrouw S.R. Heitman-ten Berge revalidatiearts  

Mevrouw H. Herweijer revalidatiearts lid stafbestuur 

Mevrouw A.T. Hoogheem-Tantua revalidatiearts  secretaris stafbestuur 

Mevrouw L.L. Huisman revalidatiearts 

Mevrouw K. Huizing revalidatiearts 

Mevrouw B. Ivanyi revalidatiearts 

Mevrouw I.V. Jetten revalidatiearts lid stafbestuur 

Mevrouw S. Kaptein revalidatiearts lid stafbestuur 

De heer H. Laman revalidatiearts 

De heer E.H.J. Lammers revalidatiearts  voorzitter stafbestuur 

De heer N.E. Land revalidatiearts 

Mevrouw B. Meeuwisse-de Vries 1
e
 revalidatiearts 

Mevrouw M. Meinsma-van der Tuin revalidatiearts 

Mevrouw J.H.B. Nijendijk revalidatiearts  

Mevrouw M. Reinkingh revalidatiearts 

Mevrouw N.M. Rienstra-Hulsman revalidatiearts  

De heer S.E. Slikkerveer revalidatiearts 

Mevrouw F.A.V. Smit-Klaij revalidatiearts  lid stafbestuur 

De heer S. Vansteenkiste revalidatiearts  

Mevrouw N.C.A. Witteveen-Horsten revalidatiearts 

De heer K.H. Woldendorp revalidatiearts 
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De heer T.B. Allersma arts in opleiding tot specialist 

De heer I. Brebenel arts in opleiding tot specialist  

 

Daarnaast zijn er twee physician assistants en een physician assistant in opleiding ter ondersteuning 

van de revalidatieartsen. 

 

 

Het jaar 2020 stond in het teken van de COVID-19-pandemie. Dit heeft organisatiebreed 

consequenties gehad. Vanaf maart 2020 hebben twee stafleden (voorzitter en 1
e
 revalidatiearts) 

zitting in het beleidsteam van de organisatie.  

 

In het 4e kwartaal heeft de 2e golf zich verder doorgezet. Met name in december is druk op de zorg 

verder opgelopen. Voor Revalidatie Friesland betekende dit dat de instroom van nieuwe patiënten 

zowel klinisch als ook poliklinisch lager was. Verder waren we genoodzaakt om periodiek over te gaan 

tot een preventieve quarantaine van 1 of meer afdelingen in de kliniek, nadat medewerkers of 

patiënten positief waren getest. Aan de andere kant waren we ook in staat om met name de 

ziekenhuizen te ondersteunen door overname van patiënten én door het beschikbaar stellen van 

revalidatieartsen voor werk op een Covid-afdeling in een ziekenhuis. In ieder geval 1 ziekenhuis heeft 

hier ook gebruik van gemaakt. 

 

Naast de aandacht die de coronapandemie gevraagd heeft, is gewerkt aan de volgende onderwerpen: 

 Tijdens de complicatieregistratie van 2020 werden alleen nog complicaties van botulinetoxine- 

behandelingen en fenolisaties op groepsniveau geregistreerd. Sinds 2020 worden de 

complicaties in HiX geregistreerd en tijdens het medisch inhoudelijk overleg besproken.  

 Er is een start gemaakt in het toepassen van serious gaming binnen Revalidatie Friesland.  

 Er is een nieuw behandelprogramma ontwikkeld: behandelprogramma voor patiënten die 

COVID-19 hebben doorgemaakt. 

 Er lopen diverse wetenschappelijke onderzoeken binnen Revalidatie Friesland. Globaal is er 

sprake van SMTA, muziek en dans, lokomat en lopen bij CVA, kinderrevalidatie. Verder 

worden frequent voordrachten gehouden en worden symposia georganiseerd. Deze gegevens 

worden jaarlijks verzameld en geëvalueerd in de vergadering medische staf.   

 Afgelopen najaar werd in de medische staf de mogelijke inzet van een leerstoel of lectoraat 

besproken.  

 In de tweede helft van 2020 is een start gemaakt met een geïntegreerd ondernemingsplan, 

waar het medisch beleidsplan ingebed is.  

3.5 Bedrijfsvoering 

Bij de aansturing van de organisatie wordt het INK-model gebruikt. Dit model heeft als doel om het 

kwaliteitsbeleid in Nederlandse organisaties te bevorderen. Het INK-model bestaat uit negen  

aandachtsgebieden: leiderschap, strategie & beleid, management van medewerkers, management 

van middelen, management van processen, medewerkers, klanten & partners (leveranciers), 

maatschappij en bestuur & financiers. Het INK-model wordt onder andere gebruikt als leidraad bij de 

beleidsvorming, in de vergaderingen van het managementteam en hoofden behandeleenheid en bij de 

opstelling van (jaar)plannen. De activiteiten van het managementteam worden jaarlijks afgeleid uit het 

ondernemingsplan en volgens INK-model geordend. Aan het einde van elk jaar vindt in het 

managementteam evaluatie plaats van de bereikte resultaten. 

 

Risicobeheersing 
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De externe risico’s worden door de raad van bestuur jaarlijks nagelopen en geordend op vier soorten 

stakeholders (patiënten en verwijzers, overheid & maatschappij, zorgverzekeraars, 

personeel/arbeidsmarkt). Deze analyse wordt besproken met de raad van toezicht in aanwezigheid 

van de externe accountant. De raad van toezicht krijgt hiermee inzicht in de (omvang van) mogelijke 

ontwikkelingen. Daarnaast adviseert de accountant over risico’s en de “staat van control” van de 

organisatie via de managementletter aan bestuur en raad van toezicht. De raad van toezicht borgt dat 

de accountant onafhankelijk blijft (periodieke wisseling). 

 

In het interne risicomanagementsysteem vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats. Waar het 

kwaliteitsmanagementsysteem zich richt op zekerheden, gaat de risicobeheersing uit van 

onzekerheden (uitgangspunt is het beperken van risico’s). Patiëntveiligheid, beveiliging en continuïteit 

staan centraal bij deze inventarisatie, welke naast het risicobewustzijn het identificeren, kwantificeren 

en het beheersen van risico’s tot doel heeft. Het vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het 

kwaliteitssysteem. Bij Revalidatie Friesland zijn er drie perspectieven bij het proces risico- 

inventarisatie: patiënt, medewerker en organisatie. Revalidatie Friesland heeft diverse methodieken 

ontwikkeld om de risico’s te beheersen en de veiligheid te vergroten, o.a. door het instellen van 

werkgroepen en commissies. Tevens zijn er diverse aandachtspunten benoemd en acties 

georganiseerd om het veiligheidsbeleid in totaal vorm te geven voor de organisatie. 

 

Het grootste risico in 2020 was de coronapandemie en het aanpassingsvermogen om de organisatie 

aan te passen op de maatregelen tijdens de coronacrisis:  

o Flexibiliteit van alle medewerkers om op andere plekken, tijden en/of met andere 

doelgroepen te werken. 

o Maximale inzet om locatie onafhankelijk het werk doorgang te laten vinden. 

o Toepassen van telerevalidatie mogelijkheden voor alle behandelaren. 

o Creativiteit en daadkracht om logistieke stromen aan de eisen van de 

anderhalvemetersamenleving te voldoen. 

o Effect op kosten en opbrengsten en de mate van financiële compensatie daarvoor 

door zorgverzekeraars en het ministerie. 

Daarnaast bestond het risico van de borging van ICT-ondersteuning. 

3.6 Cliëntenraad 

De cliëntenraad werkt volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstellingen (WMCZ). 

De leden van de cliëntenraad hebben voor drie jaar zitting in de cliëntenraad. Deze zittingstermijn kan 

met drie jaar worden verlengd. De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van patiënten die in 

behandeling zijn binnen de locaties van Revalidatie Friesland. De cliëntenraad adviseert de Raad van 

bestuur schriftelijk of mondeling, gevraagd of ongevraagd, over zaken die te maken hebben met 

beleid. De afspraken tussen raad van bestuur en cliëntenraad zijn vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. De cliëntenraad werkt met een jaarplan, werkgroepen en een 

huishoudelijk reglement. Ondersteuning vanuit Revalidatie Friesland wordt gegeven door de ambtelijk 

ondersteuner en een secretaresse vanuit het managementsecretariaat.  

 

In 2020 is een nieuwe wet op de medezeggenschap van kracht geworden, de Wmcz2018. In lijn 

hiermee zijn het huishoudelijk reglement en de medezeggenschapsregeling herschreven. Samen met 

de visie op medezeggenschap vormen deze documenten de huidige samenwerkingsovereenkomst 

van cliëntenraad met raad van bestuur. 
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Revalidatie Friesland is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De 

LCvV is bemiddelaar bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de 

uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstellingen (Wmcz).  

De cliëntenraad is conform de Statutenwijziging d.d. 18-10-2019 bevoegd tot het indienen van een 

schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van 

een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting (enquêterecht). 

Er waren in 2020 geen geschillen die inschakeling van deze organisaties nodig maakten. 

 

De raad van bestuur informeert de cliëntenraad over relevante onderwerpen en de cliëntenraad stelt 

zich op de hoogte van wat er bij patiënten binnen Revalidatie Friesland leeft.  

De achterbancontacten in 2020 bestonden uit: 

- In het begin van 2020 is er een aantal ‘reguliere’ achterbancontacten geweest. Later in het 

jaar hebben cliëntenraadsleden telefonisch met patiënten gesproken over hun ervaringen bij 

Revalidatie Friesland en de verleende zorg. 

- Om contact te houden met de patiënten zijn klinische patiënten geïnterviewd. Deze interviews 

zijn op film vastgelegd en met toestemming van de geïnterviewde toegankelijk gemaakt voor 

de cliëntenraad en de bestuurder. 

- Plaatsen van berichten over de cliëntenraad op Facebook van Revalidatie Friesland en op 

Narrowcasting.  

 

De overlegvergadering heeft als doel het toelichten en bespreken van beleidsnotities en adviezen en 

het uitwisselen van informatie. In 2020 werd advies gegeven over:  

- Ombuigingsplan botulinetoxinebehandeling  

- Rechtspersoon niet-MSR-activiteiten  

- Project Serious Gaming 

- Herhuisvesting Emmeloord 

- Projectplan Klinische capaciteit 

- VIPP-5 

- Conceptbegroting 2021 Revalidatie Friesland 

 

De cliëntenraad heeft zich in het verslagjaar op een breed vlak bezig gehouden met diverse 

onderwerpen om zich daarmee optimaal in te zetten voor de patiënten van Revalidatie Friesland, 

zoals:  

- Veiligheidsronde locaties Heerenveen 

- Toehoorder bij spiegelgesprek in Emmeloord 

- Uitleg VIM-commissie over VIM-meldingen 

- Ontwikkelingen op gebied van telemedicine en VIPP 

- Oprichting Kinder Advies Raad (KAR) 

- Gesprek met patiëntencontactpersoon 

 

Een terugblik op de activiteiten van 2020, waaraan de cliëntenraad deelnam: 

- Een afvaarding van de cliëntenraad heeft een bezoek gebracht aan de cliëntenraad van 

Beatrixoord. Het tegenbezoek is door de uitbraak COVID-19 tot nader orde uitgesteld.  

- De nieuwjaarsbijeenkomsten. 

- Over het patiëntencontact heeft de cliëntenraad gesproken met de patiëntencontactpersoon. 

- Tijdens de 1
e
 golf COVID-19 heeft de cliëntenraad de patiënten op de kliniek een hart onder 

de riem gestoken door een kaart met tekst aan hen te geven.  
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- Tijdens het kerstontbijt heeft de cliëntenraad de patiënten op de kliniek een kaart met een 

geluksbedel gegeven.  

- ‘Voorlichtingen’ over systemisch werken, e-revalidatie en ontwikkelingen op digitaal vlak, o.a. 

over de digitale uitwisseling van gegevens.  

- Door de COVID-19-uitbraak zijn de knooppuntenoverleggen, de veiligheidsronden en de 

spiegelgesprekken uitgesteld.  

 

De cliëntenraad is aangesloten bij het LSR Steunpunt Medezeggenschap. Het LSR biedt 

ondersteuning door het geven van cursussen, organiseren van bijeenkomsten, publiceren van een 

magazine en een helpdesk. Door de COVID-19-uitbraak is de jaarlijkse scholing in 2020 uitgesteld.  

3.7 Ondernemingsraad 

Binnen Revalidatie Friesland en de zorg in zijn totaliteit zijn allerlei ontwikkelingen gaande die de 

Ondernemingsraad met verhoogde belangstelling volgt. Ontwikkelingen op het gebied van financiën, 

demografie en technologie die grote invloed hebben op de bedrijfsvoering van Revalidatie Friesland 

en gevolgen zullen hebben voor het personeelsbeleid. Veranderingen in het zorglandschap en 

overheidsbesluiten kunnen gevolgen hebben voor de manier van werken.  

In 2018 heeft de ondernemingsraad - uitgaande van zijn missie en visie – voor drie jaar de volgende 

ambities geformuleerd: contact met achterban onderhouden, beleid van de onderneming volgen en 

toetsen, gesprekspartner en adviseur zijn voor raad van bestuur en management. 

 

Er waren in 2020 acht overlegvergaderingen met de raad van bestuur. De ondernemingsraad vervulde 

tevens een signalerende rol. Het is dit jaar niet mogelijk geweest om een vertegenwoordiging af te 

vaardigen naar een knooppuntenoverleg, aangezien deze geen doorgang hebben gevonden.  

 

De ondernemingsraad komt wekelijks bijeen op de maandagmiddag om de door de raad van bestuur 

toegezonden informatie voor te bespreken in projectgroepen. In de OR-vergaderingen worden alle 

onderwerpen geagendeerd en besproken. Overleg vindt waar mogelijk fysiek plaats en anders online. 

In de overlegvergaderingen worden de onderwerpen die advies of instemming vragen, besproken met 

de raad van bestuur. De ondernemingsraad ontving 7 adviesaanvragen en 4 instemmingsaanvragen 

en daarnaast nog 82 notities ter informatie.  

 

De ondernemingsraad heeft een drietal vaste commissies: 

 Financiële commissie: 

De stand van zaken van de productie was aan de start van 2020 een belangrijk onderwerp. De 

uitwerking van de diverse ombuigingsplannen welke in totaal circa 1 miljoen betroffen, zouden 

moeten zorgen voor een financieel gezonder uitgangspunt waardoor verdere inkrimping, o.a. op 

het personele vlak, niet noodzakelijk zou moeten zijn. Dat nog niet alle ombuigingsplannen ook 

daadwerkelijk zijn uitgevoerd, baarde op dat moment dan ook wel zorgen. Echter, door het 

ontstaan van de COVID-19-crisis werden alle plannen hiervoor en consequenties hiervan, zwaar 

beïnvloed. De onzekerheden op het financiële vlak namen toe. Mede door het hoge ziekteverzuim 

onder personeel en de lage bedbezetting op de klinische afdelingen.  

 VGWM-commissie (Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu):  

De VGWM-commissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen die gaan over Veiligheid, 

Gezondheid, Welzijn en Milieu. De commissie is o.a. betrokken geweest bij het Arbojaarplan 2020 

en evaluatie 2019, maandelijkse verzuimrapportages, coronabeleid en maatregelen, 

contractwijziging bedrijfsarts, indrukwekkende gebeurtenissen bijstand betrokken medewerkers, 
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bedrijfskleding, thuiswerkvergoeding, RI&E draaiboek, richtlijn thuiswerken kantoorpersoneel, 

gezondheidscentrum Emmeloord en huisvestingsvoorstel. 

 Commissie PZ (Personele Zaken): 

De commissie heeft als doel het verkrijgen van inhoudelijke (achtergrond)informatie over 

allerhande zaken die een rol spelen in het personeelsbeleid. De onderwerpen die in 2020 aan de 

orde kwamen, waren o.a. personele consequenties van de ombuigingsplannen, 

herplaatsingsbeleid, verzuim (stand van zaken), verpleegkundige functiedifferentiatie,  

exitinterviews, jaargesprekken, MTO, RFA, bijeenkomst Duurzaam revalideren, klachtenregeling 

personeel, deurbeleid, herstructurering M&C, mondkapjesbeleid en richtlijn thuiswerken. 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 

Het gaat in dit hoofdstuk om de cyclus van beleid en doelstellingen, inspanningen en geleverde 

prestaties. 

4.1 Meerjarenbeleid  

Revalidatie Friesland heeft de volgende missie en visie: 

De missie: hier staan we voor 

Een volwassene, jongere of kind beperkt door de complexe gevolgen van een aandoening, ongeval 

of ziekte helpen we om optimaal te revalideren. Iedere patiënt werkt met ons aan maximale 

zelfredzaamheid, met als doel: deelname aan de samenleving. 

 

De visie: hier gaan we voor 

De vraag van de patiënt is het uitgangspunt van iedere behandeling. In de behandelteams werken 

revalidatieprofessionals nauw samen aan het verbeteren van zowel het lichamelijk, geestelijk als 

maatschappelijk functioneren van een patiënt. 

Onder het motto ‘laat zien wat je kunt’ doelen onze behandelingen op: het versterken van eigen 

regie en zelfredzaamheid, het (her)vinden van eigen mogelijkheden én het benutten van 

maatschappelijke kansen. De zorg en dienstverlening organiseren we zo dicht mogelijk bij de patiënt.  

 

We streven continu naar het verbeteren van revalidatiegeneeskunde, waarbij we zoeken naar 

innovatieve -technologische- oplossingen en duurzaamheid. Met de inzet van e-health, nauwere 

samenwerking in ketens en innovaties willen we inspelen op de toenemende maatschappelijke 

behoefte aan revalidatie. Onze behandelingen zijn daar waar mogelijk ‘evidence based’ of ‘best 

practice’ en we doen aan wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling. 

 

Besturingsmodel 

Revalidatie Friesland is een zorginstelling waar deskundigen en vrijwilligers zich inzetten voor de 

revalidatie van mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking. Het primaire proces is als 

uitgangspunt genomen voor het inrichten van de organisatiestructuur in behandeleenheden. Alle 

onderdelen (dus ook de ondersteunende) binnen de organisatie dienen goed op elkaar te zijn 

afgestemd om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. De drie pijlers van de organisatieontwikkeling zijn 

gevormd door: strategie (waarheen), cultuur (hoe) en structuur (wie). Deze kernelementen, die zijn 

vastgesteld in de besturingsfilosofie, kennen een uitwerking op verschillende niveaus in de 

organisatie.  

 

Ondernemingsplan 
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Het Ondernemingsplan 2017-2021 “Excellent in Revalidatie” en het vigerend Medisch Beleidsplan 

bepalen de strategische en medisch inhoudelijke richting van de toekomstige bedrijfsvoering van 

Revalidatie Friesland. Revalidatie Friesland gebruikt voor de ontwikkeling van de strategie en het 

beleid, een vierjarige beleidscyclus.  

 

In het Ondernemingsplan en Medisch Beleidsplan 2017-2021 zijn de volgende strategische thema’s 

geformuleerd: 

- Medisch inhoudelijke keuzes: speerpunten spasticiteit, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

en klinische revalidatie 

- De patiënt als partner 

- Meten is middel voor weten 

- Expertisecentrum revalidatie 

- Duurzame & innovatieve revalidatie 

- Excellente revalidatieprofessionals 

Deze strategische thema’s zijn een hulpmiddel om richting te geven aan het beleid, gedurende de 

beschreven beleidsperiode. Gezien het karakter van een ondernemingsplan is er sprake van 

beleidsvoornemens op instellingsniveau, dus enigszins abstract. De vertaling hiervan vindt plaats in de 

jaarplannen van de behandeleenheden en afdelingen.  

 

In 2020 is door een voorbereidingsgroep (MT, 1
e
 RA’s en voorzitter medische staf) nagedacht over de 

opzet van het nieuwe Ondernemingsplan 2021 – 2025. Dat heeft geleid tot een startnotitie, die als 

basis dient voor het formuleren van het nieuwe plan.   

4.2 Algemeen beleid verslagjaar 

Aan het eind van elk jaar worden de strategische doelen en daarvan afgeleide acties geëvalueerd 

door het managementteam en wordt een nieuwe activiteitenlijst opgesteld voor het komende jaar. 

Er is voortgang gemaakt met het realiseren van de ambities uit het ondernemingsplan aan de hand 

van jaarlijks opgestelde beleidskaders. 

 

Vanaf het voorjaar 2020 hebben we te maken met de coronapandemie, wat een grote impact heeft op 

de bedrijfsvoering en de uitvoering van het 4e jaar van het ondernemingsplan. Het onderwerp 

pandemie was uiteraard niet opgenomen als doel in het ondernemingsplan, maar heeft wel 

grotendeels de bedrijfsvoering in 2020 bepaald.  

 

Het eerste halfjaar 2020 (de eerste golf) stond vooral in het teken van het ‘managen’ van de crisis. 

Vanaf de start van de crisis in maart is de crisisorganisatie operationeel. Het crisisteam is aan het 

begin van de zomer qua frequentie afgebouwd. Het beleidsteam, dat wekelijks bijeenkomt, is voorlopig 

voor onbepaalde tijd in stand gehouden. Evaluatie van de eerste fase heeft plaatsgevonden en er is 

een ‘lessons learned’ gemaakt en een gripfasering beschreven. In 2020 is nieuw beleid gemaakt 

(deurbeleid, thuiswerken, bezoekers, PBM, testbeleid, behandelprogramma Post-IC-COVID-19), en 

bestaande processen en beleid zijn aangescherpt op de coronasituatie (verpleegprotocollen, IPC, 

reanimatie, verlof, quarantaine, inkoop).  

 

In het 2e kwartaal is vooral geprobeerd om de productie weer richting het oude niveau te krijgen. De 

belangrijkste hindernissen zijn de aanpassingen aan de 1,5 meter-eisen, voortdurend anticiperen op 

mogelijke uitbraak en het hogere verzuim. In het 3e kwartaal 2020 volgde de tweede golf, welke veel 

meer impact had op poliklinische productie. Het maken van productieafspraken met zorgverzekeraars 

voor 2021 is uitgesteld en had consequenties voor het opstellen van de begroting.  
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Veel plannen op het gebied van samenwerking en innovatie, zijn op een veel lager pitje komen te 

staan. Echter, de innovatie en ontwikkelingen op het gebied van e-health zijn in een stroomversnelling 

gekomen (beeldbellen en telerevalidatie). De organisatie van externe scholingen was grotendeels niet 

mogelijk, alleen de noodzakelijke scholingen hebben doorgang gevonden. Hetzelfde gold voor 

symposia, evenementen en netwerkbijeenkomsten.  

 

Ondanks de beperkingen van de coronasituatie zijn er ook mooie resultaten behaald. 

 

Innovatie en ict: 

 Om het proces van borging van blended-care te versnellen is met behulp van een SET-subsidie 

een project gestart met als doel een optimale inzet van e-health in de behandeling en de juiste 

ondersteuning daarvoor.  

 De eerste periode van de Leerafdeling is afgerond en heeft mooie ontwikkelingen op het gebied 

van meer regie bij de patiënt opgeleverd. Tevens is een doorstart gemaakt met verbreding van de 

werkwijze van 6 naar 14 bedden. 

 Er zijn stappen gezet in werkprocessen, frenettiscan, reduceren van leitaken, vlootschouw in het 

traject herinrichting kliniek. De aanpassing van de (klinische) werkorganisatie is in gang gezet. 

Ook is een plan gemaakt om te kunnen acteren in de zorgketen inzake instroom en continuïteit.  

 De projectstructuur voor het project Gezonde Leefstijl is opgezet. 

 VIPP2 is afgerond: Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland gaan medicatievoorschriften 

digitaal verzenden naar apotheek van de keuze van de patiënt. Het vervolg hierop (VIPP5) is 

ingezet met als doel om over drie jaar de patiënt de beschikking te geven over zijn eigen 

medische gegevens en in de gestandaardiseerde uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg 

(BgZ) en correspondentie tussen medisch specialistische zorginstellingen onderling.  

 Het serverpark in het datacentrum is operationeel. 

 Het projectplan voor de implementatie van het HiX 6.2 is opgesteld. 

 

Samenwerking en netwerk:  

 Intensivering van het bestaande samenwerkingsverband Alliance (Leerplein, onderzoek, ICT en 

zorgcontractering, inhoudelijke propositie). 

 Samenwerking met MCL en Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden (uitwerking netwerkzorg 

tussen de organisaties). 

 De strategische koers is ingezet om de Nexus maatschap (fysiotherapeuten MCL) en 

eerstelijnsactiviteiten over te nemen in een nieuw op te richten richting, waarvan Revalidatie 

Friesland eigenaar is. 

 Intensivering samenwerking Hanzehogeschool en deelname aan internationaal project 

interdisciplinair opleiden.  

 Er is een samenwerkingsovereenkomst met ROC Friese Poort getekend ten behoeve van 

stageplaatsen voor MBO-studenten. 

 Partijen die gezamenlijk optrekken in regio Emmeloord, zijn doorgegaan met verdere ontwikkeling 

van een nieuwe gezamenlijke locatie: het tekenen huurintentieovereenkomst is uitgesteld, de 

voorbereidingen lopen. De verhuizing locatie Leeuwarden naar het Jelgerhuis is gerealiseerd. De 

bouw van een nieuw ziekenhuis en revalidatiecentrum in Meppel gestart en vordert gestaag. 

 

Medezeggenschap en patiëntparticipatie: 

 De medezeggenschapsregeling Cliëntenraad (Wmcz2018) is ingevoerd. 
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 De Kinder Advies Raad is geïnstalleerd en heeft al een aantal ongevraagde en gevraagde 

adviezen gegeven. 

 

In 2020 is gestart met het formuleren van het nieuwe Ondernemingsplan 2021 – 2025. Dit wordt 

gedaan vanuit een breed samengestelde werkgroep (management, artsen, behandelaren, verpleging, 

ondersteunende diensten, cliëntenraad). Daarnaast is er onder alle medewerkers van Revalidatie 

Friesland een vragenlijst uitgezet met betrekking tot het nieuwe plan en hebben daarnaast bijna 20 

medewerkers zich aangemeld voor een persoonlijk interview. De gegevens van deze vragenlijsten en 

interviews worden door de werkgroep meegenomen in het proces. Daarnaast is KPMG gevraagd om 

een externe marktoriëntatie te doen. Dit rapport is in het 3
e
 kwartaal opgeleverd. Vervolgens is 

volgens planning verder gewerkt een het genereren van input voor het plan. 

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  

In dit hoofdstuk wordt het kwaliteitsbeleid toegelicht, welke de gehele organisatie betreft zoals: 

kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging, kwaliteit van gebouwen en 

brandveiligheid. 

4.3.1 Algemeen: PDCA 

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Revalidatie Friesland is gebaseerd op het PDCA-

principe, waarbij de patiëntenzorg centraal staat. Het bevat alle activiteiten en afspraken op het gebied 

van beleid, planning, besluitvorming, organisatie, beheersing en evaluatie om kwaliteit te kunnen 

waarborgen en te verbeteren. In het algemeen volgen uit de missie en visie van de organisatie de 

strategische doelen, welke vertaling krijgen in de uitvoering van het primaire proces en de 

ondersteunende diensten. Uit de resultaatstoetsingen volgen de evaluatie en aanpassing van het 

systeem. Binnen de beschrijving van deze processen afzonderlijk (de zogenaamde uitvoering) vindt 

ook de PDCA-cyclus plaats. De doelen in het Ondernemingsplan worden bijvoorbeeld jaarlijks 

getoetst, maar ook de afzonderlijke commissies beschrijven in het jaarverslag de plannen voor het 

komend jaar. 

 

Revalidatie Friesland heeft een kwaliteitsmanagementsysteem en een HKZ-certificaat voor Medisch 

Specialistische Revalidatiezorg en een VMS certificaat (sinds 2015). HKZ staat voor Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en VMS staat voor Veiligheidsmanagementsysteem voor de 

zorg. De audit richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Vastgestelde normen voor 

kwaliteit en veiligheid worden hierbij getoetst. Naast dat we hierdoor gecertificeerd worden, is het ook 

een moment voor onszelf om kritisch te kijken naar onze processen en de uitvoer ervan: Zeggen we 

wat we doen en doen we wat zeggen? De organisatie maakt hierbij gebruik van een systematiek 

waarmee ze zichzelf continu evalueert en verbetert, om zo de patiënt (klant) veilige en de best 

mogelijke zorg te bieden. HKZ/VMS is erop gericht om doorlopend voor- en achteraf risico’s in te zien, 

kansen te benutten en verbeteringen door te voeren. Aanpassingen in het beleid en/of het proces 

worden   geëvalueerd en, daar waar nodig, aangepast.  

4.3.2 Stuurgroep Kwaliteit 

Het doel van de stuurgroep Kwaliteit is om kwaliteitsverbetering binnen Revalidatie Friesland uit te 

zetten en te bewaken. Dit houdt in dat het kwaliteitsdenken in termen van verbetering in alle 

processen beschreven dient te zijn. Mede gezien de complexiteit van de -typisch professionele- 

organisatie legt de stuurgroep het accent op haar sturende rol: als bewaker van samenhang en balans 

en op afstand werkend (verantwoordelijkheid ligt in de lijn). De stuurgroep ontplooit activiteiten op 

signaleringsniveau en reikt hiervoor instrumenten aan. Kwaliteitsbeleid blijft onveranderd één van de 

beleidsaspecten van de lijnorganisatie.  
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De stuurgroep Kwaliteit legt verantwoording af aan het managementteam. Jaarlijks wordt een 

jaarverslag en jaarplan opgesteld om de afgeronde en komende activiteiten te stroomlijnen.  

 

De combinatie van het vertrek van de secretaris en het uitbreken van de coronapandemie heeft ertoe 

geleid dat de stuurgroep pas medio 2020 in een nieuwe samenstelling is gestart. Om die redenen heeft 

de stuurgroep kwaliteit in 2020 slechts twee keer vergaderd. De stuurgroep heeft zich om gericht op een 

aantal lopende vraagstukken:  

 Het vormgeven van een nieuw kwaliteitsbeleid; 

 Het vormgeven van de PRI in het kwaliteitsbeleid; 

 Het monitoren van het proces van een nieuwe auditmethode (tracing) op toegevoegde waarde 

ten opzichte van de oude methode; 

 Het delen van suggesties voor vervanging van het instrument spiegelgesprekken; 

 Het volgen van Lessons Learned vanuit IPC, crisisteam en beleidsteam met betrekking tot de 

coronacrisis; 

 De inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem in Zelf. 

4.3.3 Research & Development 

Wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie Friesland betreft veelal toegepast onderzoek en dient 

uiteindelijk het belang van de revalidatiezorg. Dat betekent dat de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek in het algemeen een onderbouwing van de bestaande praktijk oplevert, waarmee de 

praktijk steeds meer evidence-based wordt. Dit wordt ook wel ‘Research Translation’ genoemd.  

Het   wetenschappelijk onderzoek is organisatorisch ingebed in de Revalidatie Friesland Academie 

(RFA). Onderzoeksprojecten worden echter inhoudelijk besproken in de K&O-teams en kennis wordt 

gedeeld via diverse bijeenkomsten. De mogelijkheden voor Research Translation groeien door het 

verbinden van innovatie - onderzoek – opleiding op deze manier. 

 

Vanwege de coronapandemie was 2020 ook voor wetenschappelijk onderzoek een bijzonder jaar. 

Veel projecten liepen vertraging op omdat dataverzameling bijvoorbeeld onmogelijk was. De 

bijzondere situatie heeft echter ook mogelijkheden gecreëerd. Zo hebben studenten die vertraging 

opliepen in hun studie onderzoeksprojecten of academische opdrachten uitgevoerd over COVID-19 . 

Op die manier was het mogelijk om zowel universitaire als hbo-studenten te blijven inzetten voor 

diverse vragen vanuit de organisatie. Daarnaast zijn twee werknemers van Revalidatie Friesland bezig 

met een promotieonderzoek. Een klinisch linguïst onderzoekt de effectiviteit van een 

behandelprogramma bij kinderen met taal- en spraakstoornissen. En een revalidatiearts onderzoekt 

de meerwaarde van dansen bij diverse patiëntengroepen, zoals Parkinson en CVA. 

Revalidatie Friesland heeft een substantiële bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek 

met acht publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften. Het aantal presentaties (zowel 

posters als praatjes) op congressen en symposia was dit jaar minder in aantal omdat veel 

evenementen weren afgelast maar online zijn er presentaties verzorgd door medewerkers van 

Revalidatie Friesland. 

 

In hoofdstuk 5 is een opsomming gegeven van de publicaties van 2020. 

4.3.4 Kwaliteitsregistraties 

Infectie Preventie Commissie (IPC)  

De IPC bestaat uit een revalidatiearts, hoofd behandeleenheid (voorzitter), senior verpleegkundige  

(secretaris) en op afroep een vertegenwoordiger van de Facilitaire Dienst, een ziekenhuishygiënist en 

een microbioloog. Er zijn andere deskundigen op indicatie beschikbaar.  
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De IPC heeft zich in 2020 een grote rol gespeeld bij de infectiepreventie in tijden van COVID-19 en 

had daarin een signalerende, adviserend, ontwikkelde en monitorende rol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de aandacht voor de maatregelen die nodig waren voor de coronapandemie, heeft de 

commissie in 2020 aandacht besteed aan:  

 De ontwikkeling van een beslisboom MRSA laag/hoog risico kliniek. 

 Het opstellen van het protocol handhygiëne en de inzet van een blauwe lamp bij de rondgang 

om aandacht te besteden aan handhygiëne. Belangrijkste bevinding was dat vingers en 

polsen niet goed werden meegenomen tijdens reinigen. Tevens is van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om uitleg te geven over gebruik van mondkapjes, handschoenen, eilandverpleging, 

code groen en toiletgebruik, gebruik schoonmaakdoekjes, sieraden en kleding.  

 Scholing aan therapeuten over het op juiste manier toepassen van codes.  

 Voorbereiding en uitvoering van de griepvaccinatie 2020. Aantal vaccinaties in 2019: 48. 

Streven was om 100 medewerkers te vaccineren. De opkomst was groot: er zijn 96 
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vaccinaties gezet. Er is een stappenplan opgesteld voor vaccinatieronde 2021 aan de hand 

van de ervaringen in 2020. 

 Voorbereiding externe audit: patiënt met een multiresistente bacterie volgen van opname tot 

en met behandeling. 

 

Decubituscommissie 

Er is gestart met een nieuwe risicoscorelijst voor decubitus en dit is opgenomen in HiX onder 

scorelijsten.  

 

VIM-commissie (Veilig Incidenten Melden) 

In totaal waren er in 2020 304 meldingen. Dat is ruim 7 procent meer dan in 2019. Toen waren er 283 

meldingen. Ten opzichte van 2018 was het totaal aantal meldingen in 2019 nog bijna 12 procent lager. 

In 2018 waren er namelijk 324 meldingen. Voor het eerst sinds 2016 is het aantal VIM-meldingen weer 

gestegen.  

 

Meldingen aan de IGJ 

In 2020 is 1 melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De melding betrof het 

onverwachts overlijden van een klinisch opgenomen patiënt. Na de melding is een rapportage 

opgesteld over deze calamiteit, die vervolgens is voorgelegd aan de IGJ. Op 31 december 2020 is 

vanuit de IGJ gemeld dat Revalidatie Friesland voldoende onderzoek heeft gedaan en daarmee het 

onderzoek van de Inspectie is beëindigd.  

4.3.5 Veiligheid 

Hieronder worden enkele activiteiten uitgelicht, welke Revalidatie Friesland uitvoert om de veiligheid 

van zowel de patiënten als de medewerkers te beschermen. 

 

Sociale veiligheid 

Vanwege het COVID-19-virus werd er in 2020 gewerkt met een gesloten achterdeur en 

toegangscontrole bij de voordeur.  

 

Objectbeveiliging 

Een beveiligingsbedrijf voert de brand- en sluitrondes uit. Dit zijn controles van de veiligheid in en 

rondom het gebouw in Beetsterzwaag (avond- en nachtcontroles op het gebied van: o.a. brand, 

sluitingsrondes en het sluiten van deuren en ramen).  

 

Bedrijfsveiligheid 

Niet alleen is Revalidatie Friesland wettelijk verplicht om de veiligheid te waarborgen voor 

medewerkers en "derden" in onze organisatie, maar borging van veiligheid betekent ook een 

vertrouwde en veilige omgeving voor de patiënt tijdens zijn revalidatieproces. De brandweer voert 

gevraagd en ongevraagd controles uit op brandveiligheid. De brandmeldcentrale is gecertificeerd. 

 

Voedselveiligheid 

Wij zijn als gezondheidsinstelling gehouden aan de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). 

Het restaurant en de keukenmedewerkers werken volgens de HACCP-eisen. De HACCP-

werkzaamheden van de keuken in Beetsterzwaag en voor de locaties Leeuwarden, Dokkum, 

Heerenveen, Emmeloord en Sneek zijn opgenomen in diverse werkinstructies. Ook wordt er gewerkt 

met controlelijsten.  

 

Kwaliteit van gebouwen en materiaal 
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Elk jaar vindt regulier en planmatig onderhoud plaats. De medische hulpmiddelen worden jaarlijks 

gekeurd door Procare of HartingBank. 

 

Informatiebeveiliging 

Binnen Revalidatie Friesland is de commissie Informatiebeveiliging (IB-commissie) actief.  

De commissie komt elk kwartaal bij elkaar bijeen. Er is in 2020 gewerkt aan de volgende 

onderwerpen: 

 De procedure ongeoorloofde inzage dossier HIX is doorlopen in het laatste kwartaal van 2019, 

getoetst en aangepast, in 2020 vastgesteld en onderdeel van de reguliere procedure. 

 Er is in aanzet tot de NEN 7510 een risicoanalyse opgesteld. De intentie was een 0-meting te 

laten uitvoeren met alle ziekenhuizen. Het traject is vertraagd en zal in 2021 verder opgepakt 

worden.  

 Het beleid Toetemmingsverklaring is aangepast van uitsluitend een schriftelijk ondertekend 

naar een door de zorgverlener in HIX vastgelegde en te traceren toestemmingsverklaring. 

 Er is een oplossing gezocht voor veilig mailen van vertrouwelijke informatie met patiënten en 

andere instanties buiten GERRIT-net. De aanpassing naar veilig mailen van stichting Gerrit is 

doorgevoerd. Het onderdeel waarbij ook veilig kan worden gemaild naar instanties buiten 

GERRIT-net kan pas worden doorgevoerd bij de overgang naar Office 365. 

 De DigiD audit is in 2020 positief afgerond. 

 Er is gewerkt aan het traject upgrade en verhuizing datacentrum. 

 Door wisseling van personeelsleden en de coronacrisis is heeft de commissie geconstateerd 

dat er onvoldoende tijd beschikbaar was om de noodzakelijke projecten vanuit de NVZ 

(NEN7510 en toegangsbeveiliging patiëntendossier) goed op te pakken. Er is eind 2020 

besloten dit dan ook projectmatig op te starten met een projectleider. 

 De procedure steekproeven op geoorloofd inloggen in HIX is verder aangescherpt. De 

procedure klopt, maar wordt nog niet consequent opgevolgd. Dit is besproken met de 

manager revalidatie. Uit de steekproef zijn uiteindelijk geen onjuistheden geconstateerd.  

Medewerkers zijn door middel van intranet geïnformeerd over werkwijze en regels, specifiek in 

het kader van thuiswerken vanwege de coronasituatie. 

Er zijn enkele meldingen geweest over informatiebeveiliging. De meeste meldingen werden op 

meldingenniveau afgehandeld door de leidinggevenden in afstemming met de coördinator 

informatiebeveiliging. Twee meldingen zijn doorgezet naar Stichting Privacyzorg en opgenomen in het 

register als datalek (2019: 1). 

 

Medicatieveiligheid 

De commissie Medicatieveiligheid bestaat uit het hoofd kinderrevalidatie, een revalidatiearts 

(voorzitter), een medewerker werkvoorraad geneesmiddelen en vertegenwoordigers van apotheek 

Tjongerschans. De commissie Medicatieveiligheid heeft in 2020 gewerkt aan de volgende doelen:  

1. Bespreekpunten vanuit de externe audit HKZ-VMS september 2020: het verbeteren van het 

Baxter-systeem in relatie tot de AVG en de centralisatie van de botulinetoxinebehandeling. 

2. Versturen van vooraankondiging medicatie (recept) bij ontslag klinische patiënten (n.a.v. VIPP 

B2) 

3. Poliklinisch versturen recept (n.a.v. VIPP B2) 

4. Intensiveren van afstemming en beleid tussen de Commissie Medicatieveiligheid en VIM-

commissie betreffende medicatie-gerelateerde VIM-meldingen. 

5. Het opzetten van een structureel moment voor het realiseren van Medicatiereview. 

6. Uitwerken Beheer Eigen Medicatie (BEM) 
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Verder is gewerkt aan het digitaal registreren van lengte en gewicht bij het oproepen van patiënten 

(kinderen en volwassenen) voor klinische revalidatie ter inzage van de apotheek. 

 

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 

Revalidatie Friesland heeft sinds 2015 het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) certificaat. Met dit 

certificaat kunnen we aantonen dat (aandacht voor) patiëntveiligheid geborgd is en dat structureel 

gewerkt wordt aan verbeteringen.  

4.4 Kwaliteitsbeleid patiënten  

4.4.1 Kwaliteit van zorg 

In het kader van het publiceren van informatie over de kwaliteit van zorg wordt in deze paragraaf  

aandacht besteed aan wachtlijsten, prestatie-indicatoren en patiënten raadpleging. 

 

Wachtlijsten 

Revalidatiezorg vraagt om permanente ontwikkeling naast goede dagelijkse zorg. Een interessant 

spanningsveld vanuit het beleidsprincipe “revalidatie state of the art” en het bewuster omgaan met 

zorgbudgetten. De wachttijden werden fors beïnvloed door COVID-19. Dit is reeds eerder in dit 

verslag beschreven. Om de kosten acceptabel te houden, kon er geen extra personeel aangetrokken 

worden om de wachttijden verder te laten dalen. 

 

Het eindresultaat wachten voor de patiënt is in 2020 geweest:  

 instroom poliklinische behandeling:  77% binnen de Treeknorm behandeld 

 instroom klinische behandeling   100% binnen de Treeknorm behandeld 

 instroom consult   55% binnen de Treeknorm 

Wachtlijstbeheer blijft een jaarlijks thema om instroom en (kosten)mogelijkheden goed in balans te 

houden. Het aantal patiënten dat langer wacht dan de Treeknormen is afgenomen. Voor alle 

spoedvragen binnen de revalidatie geldt natuurlijk een gepast antwoord.  

De wachttijden van Revalidatie Friesland worden gepubliceerd op de website en via Zorgdomein 

(doorverwijsinstrumenten van de huisartsen naar de tweede lijn). 

 

Prestatie-indicatoren  

De revalidatiesector werkt met prestatie-indicatoren. Prestatie-indicatoren bestaan uit informatie over 

aantallen patiënten, welke behandelingen uitgevoerd worden, wachtlijsten, tevredenheidsonderzoek, 

scores op specifieke vragenlijsten en medicatiecontrole. Prestatie-indicatoren zijn bedoeld om inzicht 

te krijgen in de kwaliteit van zorg. Zorginstellingen zijn in het kader van transparantie verplicht om 

deze resultaten te verzamelen en publiekelijk te delen. Buitenstaanders hebben hierdoor de 

mogelijkheid om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorginstellingen. De indicatoren en de scores zijn 

inzichtelijk via een landelijke website (Zorginzicht.nl en revalidatiecheck.nl). Ze kunnen vergeleken 

worden met andere zorginstellingen, zoals andere revalidatiecentra.  

 

Ervaringsindicatoren 

Er wordt landelijk gewerkt met ervaringsindicatoren. Patiënten waarvan de behandeling is afgerond, 

kunnen hun ervaringen invullen door middel van een vragenlijst. Over het jaar 2020 hebben de oud-

patiënten een 8,7 gegeven als gemiddeld rapportcijfer (Benchmark Revalidatie Nederland (RN) 8,6). 

97% van de oud-patiënten gaf aan Revalidatie Friesland aan te bevelen (Benchmark RN 94,7%). Op 

de vragen: ‘Namen de medewerkers u serieus?’ (score 9.3) en ‘Heeft u het gevoel dat uw 

behandelteam goed op elkaar ingespeeld is?’ (score 8.9) scoorde Revalidatie Friesland significant 

beter ten opzichte van de Benchmark RN. 
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Om een verdieping te krijgen op het ervaringsonderzoek worden spiegelgesprekken georganiseerd. 

Daarnaast wordt er in de kliniek gewerkt met exitgesprekken om meer informatie te hebben over de 

tevredenheid in de kliniek. 120 patiënten hebben deze vragenlijst ingevuld, waarbij de tevredenheid 

met een gemiddeld cijfer van een 8.2 is gewaardeerd. Daarnaast wordt er gewerkt met ideeënkaarten 

en er is een betrokken cliëntenraad. 

4.4.2 Klachten  

Er zijn verschillende klachtencommissies actief binnen Revalidatie Friesland, welke zijn op te delen in 

gericht op patiënten en gericht op het personeel.  

 

Patiënten: Klachtencommissie Patiënten  

In 2020 is één klacht bij de klachtencommissie ingediend. De klacht is ingediend door een ouder van 

een minderjarige patiënt van Revalidatie Friesland. De klacht richtte zich tegen de 

kinderrevalidatiearts van de minderjarige patiënt. Deze ouder heeft een gesprek gehad met de 

kinderrevalidatiearts en de klacht ziet op de gang van zaken rond dat gesprek, met name wie 

aanwezig zou zijn bij het gesprek, en over de inhoud van het gesprek, met name gedane 

mededelingen over de prognose en de wijze waarop dat is meegedeeld.  

Nadat de kinderrevalidatiearts schriftelijk op de klacht had gereageerd, is in deze zaak een hoorzitting 

gehouden. De klachtencommissie heeft vervolgens de raad van bestuur geadviseerd de klacht 

ongegrond te verklaren.  

 

Patiënten: Patientencontactpersoon 

In het jaar 2020 is er aandacht besteed aan 13 klachten (2019: 16). In het jaar 2019 is er 100 uur 

besteed aan 16 klachten. Klachten in 2020 hadden meer betrekking op medisch inhoudelijk zaken in 

vergelijking met 2019. Het niet voldoende gehoord of gezien voelen, onjuist bejegend en niet 

voldoende gekend in de beslissingen zijn belangrijke factoren die meespelen in de klacht. Een enkele 

keer (vaker dan vroeger) stellen klagers ‘eisen’ waar moeilijk of helemaal niet aan kan worden 

voldaan. 

 

Personeel: Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon 

Revalidatie Friesland werkt met een externe klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Ook 

de vertrouwenspersoon is vanuit een externe organisatie beschikbaar. Dit om continuïteit en kwaliteit 

te kunnen garanderen. Uitgangspunt is het laagdrempelig regelen van goede informatie en een 

toegankelijk meldpunt. Uit het jaarverslag van de Arbo Unie, aan wie Revalidatie Friesland de 

werkzaamheden van deze klachtencommissie en vertrouwenspersoon heeft uitbesteed, blijkt dat de 

vertrouwenspersoon in 2019 één (2018: 1) keer is geconsulteerd. Van de Arbo Unie is vernomen dat 

er in 2020 geen meldingen zijn geweest vanuit Revalidatie Friesland.  

 

Personeel: klachtenregeling personeel 

Mocht een medewerker een klacht hebben over bijvoorbeeld toepassing van een procedure of een 

besluit van een leidinggevende, dan kan hij een klacht indienen bij P&O, waarna een ad hoc-

commissie in het leven wordt geroepen. In 2020 zijn er geen klachten binnengekomen bij P&O. 

 

Klachtencommissie Aantal klachten in 

2020 

Aantal klachten in 

2019 

Klachten personeel 0 klachten 0 klachten 

Klachtencommissie patiënten  1 klacht 0 klachten 
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4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

Deze paragraaf betreft de verantwoording over kwaliteit voor medewerkers en omvat het  

personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk.  

4.5.1 Personeelsbeleid 

Meerjarenbeleid 

Er wordt gewerkt vanuit het meerjarenpersoneelsbeleid, dat als basis de RI&E en het 

medewerkertevredenheidsonderzoek heeft. De uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn: 

- Aantrekkelijk werkgeverschap; 

- Organisatie- en personele flexibiliteit / wendbaarheid; 

- Duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers in de breedste zin van het woord; 

- Kerncompetenties: klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid; 

- Efficiënte- en doelmatige structuren, (werk)processen en samenwerkingsverbanden; 

- Aandacht voor individuele- en team- en leiderschapsontwikkeling.  

 

In het meerjarenpersoneelsbeleid 2017-2021 zijn speerpunten benoemd, die jaarlijks in een jaarplan 

met activiteiten worden vertaald.  

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek  

In 2020 zou conform de vierjaarlijkse cyclus het onderzoek opnieuw uitgevoerd worden. Vanwege de 

coronacrisis is gekozen voor een aangepaste versie, “de medewerkersenquête”:  

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vormt het welzijnsonderdeel van de RI&E en meet 

o.a. de beleving, tevredenheid en trots van medewerkers. Daarbij zijn vragen over het welzijn zijn 

opgenomen, die passen bij de verplichtingen van de RI&E. Tevens zullen vragen worden toegevoegd 

over de effecten op medewerkers van de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld thuiswerken en de impact 

ervan. Doel van de enquête was om de “thermometer” in de organisatie te zetten en een beeld te 

krijgen hoe het gaat met de medewerkers. 

 

In december is de enquête uitgevoerd. De uitkomst ervan is dat we het goed doen goed met z’n allen!! 

En zelfs beter dan verwacht gezien COVID-19. De algemene conclusie is dat medewerkers tevreden 

zijn met het werken bij Revalidatie Friesland en met hun werkzaamheden en zich over het algemeen 

veilig en gezond voelen. Vooral samenwerking binnen het (behandel)team/collega’s en de patiënt-

klantgerichtheid zijn positieve punten die benoemd mogen worden. Ook blijkt dat er een voldoende 

basis is met COVID-19 om te gaan. Verbeterpunten voor medewerkers zijn: werkdruk en vitaliteit, 

communicatie en de samenwerking met andere (behandel)teams.   

 

Opleiding en ontwikkeling/Revalidatie Friesland Academie 

Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is een onderdeel van de duurzame inzetbaarheid. 

Revalidatie Friesland is een kennisorganisatie, waarin: 

- kennis optimaal benut wordt; 

- kennis zich ontwikkelt; 

- nieuwe kennis wordt opgehaald en gedeeld; 

- medewerkers de vaardigheden hebben en het gedrag vertonen om kennis aan te wenden om 

een bijdrage te leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. 

Het gaat hierbij om kennisstromen binnen Revalidatie Friesland, van binnen naar buiten en van buiten 

naar binnen. De structuur, systemen, stijl van leidinggeven en cultuur van de organisatie zijn zo 

ingericht dat kennisontwikkeling en kennisdeling optimaal mogelijk is. 
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De Revalidatie Friesland Academie wordt benut voor de kennisstromen van binnen naar buiten. Het 

delen van onze expertise laat zien wat we kunnen! Dit past bij de doelen uit het ondernemingsplan, 

waarin Revalidatie Friesland een kennispartner willen zijn voor andere organisaties en daarmee een 

stevige positie verwerven in de samenwerking.  

 

Het afgelopen jaar is verder geïnvesteerd op het gebied van digitalisering om vanwege de 

beperkingen van COVID-19 de opleidingsactiviteiten toch te kunnen continueren. 

 

Gezondheidsbeleid 

Naast verzuimbegeleiding vindt Revalidatie Friesland het belangrijk om verzuim te voorkomen en 

gezondheid van medewerkers te bevorderen. COVID-19 heeft een fors negatief effect gehad. Naast 

het feit dat medewerkers die werden getroffen door het virus, werd door de maatregelen de ook de re-

integratie belemmerd. Dit gaf verstoringen in de werk-privé-balans en leidde tot een stijging van het 

verzuim. In 2020 is het verzuim gestegen naar 6,12%. Maandelijks wordt een verzuimanalyse 

gemaakt voor het managementteam van het langdurige en het frequente verzuim. Dit wordt in 2021 

gecontinueerd en daarnaast staat een verzuimtraining voor leidinggevenden op de agenda met 

aandacht voor gespreksvoering en preventie. 

 

Evenals in 2019 was er geen de instroom in de WGA. De instroom in de IVA was beperkt. Er was 1  

medewerker (2019: 3) duurzaam volledig arbeidsongeschikt en ingestroomd in de IVA. 

 

Zorgbonus 

De politiek heeft besloten tot het uitkering van een zorgbonus en de uitbetaling en administratieve 

afhandeling daarvan via een subsidieregeling te laten plaatsvinden via de instellingen.   

 

De uitbraak van het COVID-19-virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. Personen werkzaam in de 

sector zorg en welzijn (hierna: zorgprofessionals) hebben, zeker in het begin van de uitbraak (1 

maart 2020 tot 1 september 2020), een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Zo hebben 

bijvoorbeeld verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) onder grote druk gestaan om de grote 

stroom aan COVID-19 patiënten op te vangen en te verplegen. Ook de zorgprofessionals in de 1 e 

lijn, zoals de doktersassistenten, in de gehandicaptenzorg, in de klinische voorzieningen binnen de 

GGZ en in de verpleeghuizen, hebben onder (mentaal) zware omstandigheden moeten werken als 

gevolg van de vele ziektegevallen en de sluiting van de tehuizen voor bezoek. 

 

Binnen een zorgorganisatie komen zorgprofessionals in aanmerking voor een bonus die zich in de 

afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020): 

1. hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of 

2. hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. 

 

De zorgbonus is conform de voorwaarden voor 401 medewerkers aangevraagd, toegekend en 

uitgekeerd. 

 

Werkkostenregeling 

De werkkostenregeling maakt het mogelijk om bepaalde zaken onbelast te vergoeden aan 

medewerkers. Gekozen is een voortzetting van de bestaande mogelijkheden, zoals het fietsenplan, de 

pc-privéregeling en de fitnessregeling voor personeel. De resterende vrije ruimte is besteed voor de 

eerder genoemde zorgbonus. 
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Indiensttredingen 

Het aantal indiensttredingen is beïnvloed door COVID-19.  

Om een aantrekkelijke werkgever te blijven in een steeds krappere arbeidsmarkt en door invoering 

van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, is vanaf   2020 het beleid over dienstverbanden aangepast en 

wordt voor vaste formatie gewerkt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdelijk is 

hiervan afgeweken in verband met COVID-19 en er is extra personeel aangetrokken voor vervanging 

van langdurig verzuim, de verpleging en de triage. In 2019 was er een forse formatiedaling als gevolg 

van de ombuigingen waardoor gedurende dit jaar er een lagere instroom was. 

 

Het aantal nieuwe medewerkers in het verslagjaar is toegenomen.  

Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 

Indiensttredingen werknemers 68 45 110 90 101 

Indiensttredingen stagiaires 39 45 34 45 37 

Totaal aantal indiensttredingen 107 90 144 135 138 

 

Uitdiensttredingen 

Het aantal uitdiensttredingen is lager dan de voorgaande jaren. Het aantal tijdelijke contracten dat 

werd beëindigd was ook lager, mede omdat er veel contracten zijn omgezet naar een contract voor 

onbepaalde tijd. Het vertrek op eigen verzoek was lager dan voorgaande jaren, waarbij de 

onzekerheid rondom de effecten van de coronapandemie zeker een rol heeft gespeeld. 

 

Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 

Uitdiensttredingen werknemers 63 87 93 85 78 

Uitdiensttredingen stagiaires 42 37 42 39 33 

Totaal aantal uitdiensttredingen 105 124 135 124 111 

 

De reden van de beëindiging was als volgt: 

 

Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 

Einde tijdelijk dienstverband 19 27 33 43 48 

Op eigen verzoek 27 41 36 26 21 

Met wederzijds goedvinden 6 6 12 11 3 

Wederzijds goedvinden - ziekte 2 3 0 0 0 

(Flex)pensioen 8 10 10 4 3 

Gestopt binnen proeftijd 0 0 2 0 3 

Overleden 1 0 0 1 0 

 

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim (tot 2 jaar) exclusief zwangerschap en ziekte in verband met zwangerschap  

bedroeg in 2020 6,18% met een meldingsfrequentie van 0,97. De sterke stijging is het gevolg van de 

coronapandemie. 

 

Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 

Verzuimpercentage 6,12% 3,87% 5,83% 5,72% 3,81% 

 

De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker. 
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Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 

Meldingsfrequentie 0,97 0,88 0,99 0,95 0,99 

 

Het volgende overzicht laat de gemiddelde bezetting in fulltime-eenheden (FTE’s) zien ten opzichte 

van voorgaande jaren.  

 

Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 

Gemiddelde bezetting in FTE’s 

(excl. stagiaires) en inclusief 

personeel niet in loondienst 

311 310 318 318 314 

 

Wanneer de bezetting in aantallen personen op 31 december 2020 wordt verdeeld naar 

fulltime/parttime en geslacht, levert dit het volgende beeld op.  

 

Aantal medewerkers 

op 31-12-2020 incl. 

stagiaires 

Man Vrouw Totaal 

Fulltime 25  20   45   

Parttime                  56     352 408  

Totaal 81   372  453 

 

Het totaal aantal medewerkers is met 2 toegenomen naar 453.  

 

Het aantal werknemers van 45 jaar en ouder is in 2020 iets toegenomen. Sinds 2018 is het 

generatiebeleid van toepassing. Aan de ene kant is er de mogelijkheid voor medewerkers die voor hun 

pensioen zitten om iets minder te gaan werken. Aan de andere kant wordt er bij vacatures gericht 

gezocht naar jonge medewerkers, zodat er ook in de toekomst revalidatieprofessionals beschikbaar zijn. 

Hierdoor is de voortdurende stijging van het aantal oudere medewerkers gestabiliseerd. 

 

Bezetting op 31-12 naar leeftijd 

(incl. stagiaires) 

2020 2019 2018 2017 2016 

45 Jaar en ouder 49,0% 48,1% 48,2% 52,8% 47,8% 

 

Bezetting naar dienstjaren op       

31-12 (incl. stagiaires) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Langer dan 10 jaar 34,7% 35,0% 39,3% 38,2% 40,7% 

Langer dan 20 jaar 19,8% 19,1% 15,1% 14,8% 16,4% 
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Arbopreventiemeldpunt 

In 2020 zijn er 3 (2019: 4) meldingen binnengekomen bij het arbopreventiemeldpunt. Twee meldingen 

gingen over het klimaat op de locatie Beetsterzwaag. De andere melding over het materiaal van de 

bekers.  

 

Werkgroep fysieke belasting 

De werkgroep Fysieke belasting bestaat uit twee leden en kan door leidinggevenden worden  

ingeschakeld bij vragen op het gebied van fysieke belasting. In het afgelopen jaar zijn er 19 (2019: 27) 

werkplekanalyses uitgevoerd. Er zijn 20 hoog-laag bureaus aangeschaft. Daarnaast zijn er adviezen 

gegeven over het aanmeten van een beeldschermbril.  

 

De gevolgen van de coronapandemie kregen eveneens veel aandacht. Medewerkers hebben, waar ze 

ook werken, recht op een goede verantwoorde werkplek. De werkgroep heeft om die reden voor alle 

mensen die thuis moesten werken, de ruimte gemaakt om met vragen te komen over hun 

thuiswerkplek. Ook is hieraan aandacht besteed op intranet (tips en trucs) en er is ook met elkaar 

nagedacht over wat er nodig was om goed te werken. Denk hierbij aan headset voor het vele 

beeldbellen, een extra monitor voor de administratieve medewerkers of eventueel extra bureaustoel. 

 

Voor de mensen die binnen de instelling zijn, heeft de werkgroep bij herinrichting van een ruimte 

aandacht gevraagd voor de optimale werkplek: op zoveel mogelijk plekken staat een bureau met een 

goede bureaustoel. Bij zowel de verpleging als de facilitaire medewerkers is goed gemonitord hoe het 

werken ging en of het goed was vol te houden.  

 

Ten slotte is de werkgroep betrokken geweest bij de verhuizing van de locatie Leeuwarden. 

4.5.2 Kwaliteit van het werk 

Tijdens het dienstverband doorloopt de medewerker bij Revalidatie Friesland een aantal  

evaluatiemomenten van selectiegesprek, proeftijdbeoordeling, jaargesprek tot exitinterview. In al deze  

situaties wordt aandacht besteed aan inhoud en kwaliteit van werk en medewerker. Met betrekking tot 

kwaliteit van het werk kent Revalidatie Friesland een aantal sturingsinstrumenten. 

 

Jaargesprekken 

Elke leidinggevende heeft regelmatig een gesprek met zijn medewerkers over het werk, de werksfeer,  

de wijze waarop het werk wordt georganiseerd en uitgevoerd, de omstandigheden waaronder dat  

gebeurt en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Deze jaargesprekken kennen als vaste 

onderdelen onder andere het functioneren van de werknemer en het POP (Persoonlijk Ontwikkelings 

Plan). Het POP is gebaseerd op ontwikkeling van competenties, benodigd voor de eigen functie. Het 

doel van het jaargesprek is het op peil houden en/of bevorderen van de kwaliteit van het werk, de 

medewerker en de omstandigheden waaronder dit werk wordt verricht. Een exemplaar van het verslag 

van het jaargesprek wordt maximaal drie jaren bewaard in het personeelsdossier. De data van de 

gevoerde jaargesprekken worden vastgelegd en vervolgens is de managementinformatie beschikbaar. 

In 2020 is met 37% (2019: 72%) van de medewerkers een jaargesprek gevoerd. Door de coronacrisis 

zijn veel ingeplande jaargesprekken doorgeschoven. 

 

Exitinterviews 

Exitinterviews of -gesprekken kunnen waardevolle informatie geven om bepaalde trends in de  

organisatie te ontdekken om vervolgens verbeteringen door te kunnen voeren in het personeelsbeleid. 

Medewerkers die uit dienst gaan, met uitzondering van vakantiekrachten, ontvangen van P&O voor 

hun uitdiensttreding een vragenlijst, het exitformulier, met het verzoek deze in te vullen en retour te 
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sturen. Evaluatie vindt jaarlijks plaats indien nodig volgt opstelling van een plan van aanpak. De 

vertrekkende medewerkers zijn in het algemeen tevreden over de (werk)sfeer bij Revalidatie 

Friesland. 

 

Vrijwilligers  

Onze vrijwilligers behoren tot een bijzondere en zeer gewaardeerde categorie medewerkers. Zij 

zorgen ervoor dat het mogelijk is om naast de reguliere zorg nog extra mogelijkheden te bieden aan 

patiënten. In het begin van 2020 waren er 62 vrijwilligers werkzaam binnen Revalidatie Friesland, aan 

het eind van het jaar waren er 55 vrijwilligers. Er is afscheid genomen van een aantal vrijwilligers die 

vanwege hun leeftijd en gezondheid niet langer hun taken konden doen. Vanwege de coronasituatie 

kwam een aantal vrijwilligerstaken (tijdelijk) stop te liggen. Ook zijn sommige functies veranderd of 

verdwenen; het is niet gelukt om voor al die vrijwilligers een geschikte nieuwe functie te vinden.   

Er werden in 2020 tien nieuwe vrijwilligerscontracten getekend.  

  

Activiteiten van de vrijwilligers zijn onder andere: 

‒ wandelen met patiënten;  

‒ begeleiding bij het ziekenhuisbezoek van patiënten; 

‒ ondersteuning en begeleiding van recreatieve activiteiten vanuit Sociaal Cultureel Werk; 

‒ chauffeurswerkzaamheden;  

‒ assisteren in het bezoekersrestaurant. 

4.6 Samenleving en belanghebbenden 

Revalidatie Friesland wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en bij het realiseren van de 

kerntaken ook aandacht geven aan samenwerking met belanghebbenden, duurzaamheid, respect  

voor milieu en sociale omgeving. Voor de samenwerkingsrelaties verwijzen wij naar paragraaf 2.4. 

 

Verbreding van het gebruik van de bestaande gebouwen en grond  

Vooral de locatie Beetsterzwaag heeft door de aard, de ligging en de omvang van de activiteiten  

een nauwe relatie met het dorp van vestiging. Elk jaar zijn er wel activiteiten, al dan niet door  

Revalidatie Friesland zelf georganiseerd, waarbij de inwoners uit de omgeving betrokken worden. De 

sporthal wordt ook gebruikt voor het gymnastiekonderwijs van de beide lagere scholen. Diverse 

sportclubs en particulieren huren de hal in avond- en weekenduren voor training en competities.  

Door het uitbreken van de coronapandemie is in 2020 de verhuur van sportaccommodatie deels stil 

komen te liggen en zijn activiteiten veelal niet doorgegaan. 

  

Maatschappelijk ondernemen: duurzaamheid & milieu 

Waar mogelijk wordt aandacht gegeven aan duurzaamheid van materialen en gebruik van 

voorzieningen. In Beetsterzwaag wordt gebruik gemaakt van “groene” energie uit de 

houtsnippercentrale in de buurt. Milieu krijgt expliciet aandacht bij inkoop en beoordeling van de 

arbeidsomstandigheden. 

Revalidatie Friesland wil verantwoord en duurzaam ondernemen. Er is een projectplan MVO 

geschreven en een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Dit resulteerde in een duurzaamheidsprofiel en 

een milieubarometerverslag. Op basis daarvan is een beleidsnotitie opgesteld, met daarbij een visie, 

de onderdelen van het MVO-beleid: MVO-principes, kernthema’s en profit. 

 

De doelstelling voor de locatie Beetsterzwaag is om in 2020 energieneutraal te zijn. In de huidige 

situatie is al 95% van alle warmte duurzaam. Op elektrisch (kWh), CO2 (kg) en warmte (GJ) valt nog 

te besparen. Daarop is in 2015 een plan gemaakt, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 

maatregelen met een korte en langere terugverdientijd.  Wanneer deze maatregelen worden 
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uitgevoerd is Revalidatie Friesland locatie Beetsterzwaag voor 70% energieneutraal. Warmte is 

duurzaam en er is 40% minder elektriciteit nodig. Een volledig (100%) energieneutraal gebouw in 

Beetsterzwaag is niet haalbaar. Een in 2017 ingediende subsidieaanvraag om zonnepanelen op de 

daken in Beetsterzwaag te kunnen plaatsen is gehonoreerd. De zonnepanelen zijn in 2018 geplaatst 

en tevens zijn er oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd op het parkeerterrein. 

4.7 Financieel beleid 

De jaarrekening kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 420.408. Dit kwam overeen 

met het begroot resultaat van € 415.000. Door de landelijke compensatieregeling zijn de gevolgen van 

de coronacrisis geneutraliseerd. Onder de post inkomsten en de in het kader van de 

compensatieregeling COVID-19, is een vordering opgenomen van € 1.993.198. Het betreft de 

compensatie voor extra kosten van COVID-19 (€ 278.267) en een vergoeding voor vraaguitval (€ 

1.714.931).  

 
De afgelopen jaren laten de resultaten de volgende ontwikkelingen zien: 

 
Resultaten  2020 2019 2018 2017 2016 

Omzet (x € 1.000) 31.149 30.193 28.372 26.391 26.356 

Resultaat (x € 1.000) 420 1.246 341 37 288 

Weerstandsvermogen (x € 1.000) 9.155 8.734 7.150 6.808 6.771 

Weerstandsvermogen (eigen vermogen/omzet) % 29,4% 28,3% 25,2% 25,7% 25,6% 

Solvabiliteit (eigen vermogen/totale vermogen) % 37,0% 34,3% 28,4% 26,8% 25,0% 

Rendement (resultaat/omzet) % 1,3% 4,6% 1,3% 0% 1,1% 

Liquiditeit (kortl. vorderingen/kortl. schulden)  1,80 2,64 2,21 2,12 2,21 

   

De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben eind 2020 samen afspraken 

gemaakt om ziekenhuizen en umc’s die zorg leveren aan COVID-19-patiënten al in een vroeg 

stadium zekerheid te bieden over dekking van de COVID-19-kosten en gederfde inkomsten in 

2021. Dit betreft een kader in de MSZ 2021 voor zorgcontractering 2021 en een financieel 

vangnet. De contracten van 2020 vormen daarbij de basis voor de afspraken over 2021. 

Hierdoor sluiten de contracten nog steeds aan bij het specifieke ziekenhuis, de lokale situatie 

en individuele inkoop van de verschillende zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed mogelijke balans 

blijven zoeken tussen zorg voor COVID-19-patiënten en de reguliere zorg. Dit om lange 

wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Alleen zorgverzekeraar EUCARE maakt zelfstandig afspraken. Alle partijen spreken daarbij de 

hoop uit dat 2022, na een succesvolle vaccinatiecampagne, voor de zorg weer zoveel mogelijk 

een jaar wordt als voor de uitbraak van corona waarin op gebruikelijke wijze contracten 

worden gesloten. 

 

In aanvulling op de afspraken met de zorgverzekeraars, zijn met de Minister van VWS 

afspraken gemaakt over inkomstenderving op het gebied van zorg voor onder andere 

militairen, vluchtelingen en gedetineerden. Voor de inkomsten die niet door de zorgpremie 

gedekt worden, heeft de Minister toegezegd zich in te spannen om te voorkomen dat 

ziekenhuizen in de rode cijfers belanden. 
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Door de coronacrisis moest de reguliere zorg mede in opdracht van de Minister van VWS in 2020 en 

de eerste maanden van 2021 in een aantal gevallen (fors) worden uitgesteld. Ook 

nam het aantal verwijzingen naar de ziekenhuizen en umc’s sterk af. Voor 2021 staat de 

uitdaging om de zorgverlening in de eerste plaats weer in balans te krijgen. Voordat 

ziekenhuizen en revalidatiecentra capaciteit hebben om deze zorg in te halen moet de impact 

van COVID-19 voldoende zijn afgenomen en de (reguliere) zorg weer stabiliseren op de 

geplande 100%. Vervolgens wordt het de uitdaging de eerder uitgestelde zorg in te halen. 

Ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra maken hiervoor plannen en afspraken voor 

inhaalzorg met zorgverzekeraars. In de MSZ-regeling 2021 is opgenomen hoe de nadere 

afspraken over inhaalzorg vergoed worden. 

 

Vooruitblik naar 2021 

In Nederland is begin januari 2021 het vaccineren gestart, beginnend met onder andere de 

zorgmedewerkers. Dit moet het begin inluiden van het volledig onder controle krijgen van de gevolgen 

van het virus.  

 

Het jaar 2021 zal opnieuw een ongewoon jaar worden. Als gevolg van een groot aantal besmettingen 

en daarop gebaseerde noodzakelijke overheidsmaatregelen (lockdown en social distancing) beginnen 

de ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra 2021 opnieuw met een vooruitzicht van substantiële 

omzetderving en hogere kosten. De extra kosten bestaan vooral uit: 

 extra inzet (waaronder uitbreiding arbeidsovereenkomsten), omscholing en inhuur van 

zorgpersoneel in combinatie met een zeer hoog verzuim; 

 kosten voor het testen van patiënten en medewerkers; 

 investeringen en kosten voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit; 

 inrichten van revalidatiecentra en ziekenhuizen conform de 1,5 meter-eisen; 

 extra ruimtes creëren via tenten en cabins; 

 extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen van personeel; 

 aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van COVID-19 en 

overige patiënten in sterk aangepaste omstandigheden. 

De noodzaak blijft om ook in de komende periode het beleid en het advies van de diverse 

nationale instanties te volgen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om de zorgactiviteiten 

zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers 

en patiënten in gevaar te brengen. 

 

Het precieze verloop van COVID-19 blijft echter, mede door mutaties van het virus, nog moeilijk te 

voorspellen. Strikte monitoring van onder andere mutaties van het virus en de impact daarvan op de 

effectiviteit van de vaccins blijft van groot belang. 

 

Bij alle onzekerheden als gevolg van COVID-19 kan Revalidatie Friesland gebruik maken van de 

toezeggingen van de Minister van VWS en de afspraken die met Zorgverzekeraars Nederland 

zijn gemaakt via het onderhandelakkoord over de MSZ 2021 en de continuïteitsbijdragen (CB) 

voor 2020, de vangnetwaarde voor 2021 en de hardheidsclausules voor zowel 2020 als 

2021. Naast deze specifieke toezeggingen door zorgverzekeraars kan aanspraak worden 

gemaakt op landelijke regelingen, waaronder de subsidie voor het opschalen van de IC en 

uitstel van betaling van fiscale heffingen. Op basis van de meest actuele inzichten op het 

moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 

worden opgevangen binnen de gemaakte afspraken, rekening houdend met de kredietlimiet 

en de overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen sprake van een materiele 
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onzekerheid over de financiële continuïteit.  
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6. Jaarrekening
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Revalidatie Friesland

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 351.131 354.663

Materiële vaste activa 2 11.100.799 10.907.068

Totaal vaste activa 11.451.930 11.261.731

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 662.819 1.239.395

 DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 7 6.657.163 3.039.102

Liquide middelen 9 5.994.406 9.685.873

Totaal vlottende activa 13.314.388 13.964.370

Totaal activa 24.766.318 25.226.101

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 272.268 272.268

Algemene en overige reserves 8.882.701 8.462.293

Totaal eigen vermogen 9.154.969 8.734.561

Voorzieningen 11 462.190 561.783

Langlopende schulden (nog voor meer 12 7.750.000 8.375.000

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 13 7.399.159 7.554.757

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 7.399.159 7.554.757

Totaal passiva 24.766.318 25.226.101

Pagina 4



Revalidatie Friesland

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 16 29.263.237 28.338.510

Subsidies 17 1.392.176 1.086.187

Overige bedrijfsopbrengsten 18 493.457 768.431

Som der bedrijfsopbrengsten 31.148.870 30.193.128

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 24.026.955 22.631.238

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 1.543.408 1.415.859

Overige bedrijfskosten 23 4.721.816 4.448.226

Som der bedrijfslasten 30.292.179 28.495.323

BEDRIJFSRESULTAAT 856.690 1.697.805

Financiële baten en lasten 24 -436.282 -451.771

RESULTAAT BOEKJAAR 420.408 1.246.034

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 420.408 1.246.034
420.408 1.246.034
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 856.690 1.697.805

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20 1.541.716 1.413.923

- mutaties voorzieningen 11 -99.593 118.351

1.442.123 1.532.274

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 576.578 -498.774

- vorderingen 7 -3.618.061 1.930.406

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 -155.598 -782.435

-3.197.081 649.197

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -898.268 3.879.276

Ontvangen interest 24 208 8.243

Betaalde interest 24 -436.490 -460.014

-436.282 -451.771

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.334.550 3.427.505

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -1.634.488 -580.104

Investeringen immateriële vaste activa 1 -97.427 -14.836

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.731.915 -594.940

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 12 -625.000 -625.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -625.000 -625.000

Mutatie geldmiddelen -3.691.465 2.207.565

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 9.685.873 7.478.308

Stand geldmiddelen per 31 december 9 5.994.406 9.685.873

Mutatie geldmiddelen -3.691.467 2.207.565

Toelichting:
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW)en daarmee de 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorgingstellingen.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Covid-19 heeft ook komende 

periode grote impact op onze patiënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ten aanzien van de financiële 

continuïteit zijn de onzekerheden echter beperkt. Net als voor 2020 zijn voor 2021 met de Minister van VWS en 

de zorgverzekeraars via de zorgcontractering, de CB-regeling en de hardheidsclausule passende financiële 

afspraken gemaakt met daarin opgenomen een financieel vangnet. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen 

hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed mogelijke balans blijven zoeken tussen zorg voor 

COVID-19 patiënten en de reguliere zorg. Deze afspraken garanderen in beginsel dat ziekenhuizen, umc’s en 

revalidatiecentra sec, als gevolg van COVID-19, niet in de rode cijfers komen. In de praktijk zal dit globaal 

neerkomen op de verwachting van een beperkte bandbreedte tussen een ‘nihil’ resultaat en een in lichte mate 

positief resultaat voor 2021. Deze afspraken waren door de inspanningen van alle partijen al eind 2020 

geformaliseerd.   

Als wij onze eigen financiële positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, en daarbij rekening houden met de 

in de vorige paragraaf genoemde afspraken en toezeggingen, is er geen sprake van materiële onzekerheid die 

ernstige twijfel kan doen rijzen of Revalidatie Friesland haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de 

jaarrekening 2020 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling .

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

uitzondering van het volgende:

Revalidatie Friesland is statutair (en feitelijk) gevestigd te Beetsterzwaag, op het adres Hoofdstraat 3 en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 41000436. De belangrijkste activiteiten zijn revalidatie.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De cijfers 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. Deze 

herubricering betreft de post persoonlijk budget levensfase en de in 2020 losgelaten verbijzondering van de 

algemene reserve in het eigen vermogen. De in de jaarrekening 2019 opgenomen voorziening PLB (€ 

2.273.968) stond gerrubriceerd onder de voorzieningen en in 2020 is gerubriceerd onder de kortlopende 

schulden. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Oordelen en schattingen

Inschatting effecten materiële controles.
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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.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: de waardering 

van de CB-regeling.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader 

van COVID-19, zoals de CB-regeling (continuïteitsbijdrage) en de hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus 

COVID-19 en de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19. De beoogde doelstellingen en de 

strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, de nadere uitwerking en wijze van verantwoording en 

beschikking is op dit moment nog niet voor alle regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat 

kader zijn in de jaarrekening verwerkt en toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere 

schattingen die normaliter worden gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening. 

Ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra maken jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met 

zorgverzekeraars op schadelastjaar te vertalen naar boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate gebaseerd 

op ervaringscijfers. Ook ten aanzien van de CB-regeling geldt dat een vertaling van schadelastjaar naar boekjaar 

dient plaats te vinden. In de jaarrekening 2020 heeft de toerekening van deze regelingen van schadelastjaar 

naar boekjaar, mits materieel en representatief, plaatsgevonden conform het in 2019 gerealiseerde 

toerekeningspercentage.  

Deze onzekerheid is beperkt. De interne controle systematiek is goed ingeregeld. Revalidatie Friesland heeft 

naar beste weten een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en 

verplichtingen en deze verwerkt in de berekende omzet. Daarbij is rekening gehouden met ervaringsgegevens 

omtrent afwijzingen, uitkomsten van interne controles, materiële controles door zorgverzekeraars en de 

inschatting van de mate waarin problematiek rond deels open normen voor registratie en facturatie die nog niet 

eenduidig zijn ingevuld daadwerkelijk tot afwijzingen zal leiden. 

De waardering van het Onderhanden werk DBC Zorgproducten per 31-12-2020 evenals per 31-12-2019 bevat 

inherente onzekerheden, mede in relatie tot contracteringsafspraken, in de registratie en waardering.

De waarde van het onderhanden werk is bepaald op basis van opbrengstwaarde per 31 december 2020 van de 

reeds uitgevoerde verrichtingen tot dat moment. 
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Immateriële vaste activa

Pagina 9

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 resultatenrekening 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.

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.

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar 

kunnen worden vastgesteld. 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast 

percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting van de balans is gespecificeerd. De verwachte 

gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het eind van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Revalidatie Friesland.
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In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere 

dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 

verplichting. 

In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs 

van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een 

wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven 

actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Groot onderhoud:

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot 

toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de 

componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende 

delen.

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste 

bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun 

kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de 

activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa 

die door de instelling in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte 

grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. 

Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het 

tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van de verwachte 

gebruiksduur. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te 

onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen 

afzonderlijk afgeschreven. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele 

restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het 

beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 

wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2,5% - 10%.

• Machines en installaties : 5% - 10%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33%. 
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Liquide middelen
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Voorraden zijn Pro Memorie gewaardeerd.

De financiële instumenten zijn toegelicht in de balans.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardvermindering wanneer 

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden.

Revalidatie Friesland heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de 

toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende 

eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering 

samenhangende activa per 31 december 2020.

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde 

organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Algemene reserve

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Agioreserve, Herwaarderingsreserve, 

Statutaire en wettelijke reserves, Algemene en overige reserves, Bestemmingsreserves en 

Bestemmingsfondsen.

Kapitaal

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten.  Een voorziening is 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid op basis van een reële inschatting. 

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 

opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede 

verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te 

koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk 

worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

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.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
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Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2020 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.

De voorziening is gebaseerd op de te verwachten transitievergoedingen voor personeel waarvan het tijdelijke 

contract naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden verlengd.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet is even hoog als de verwachte loonstijging 

en derhalve gesaldeerd. 

De reorganisatievoorziening betrof de kosten van het in december 2018 vastgestelde ombuigingsplan. In de 

reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in 

verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen 

de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De 

disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin 

zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet 

betrokken.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, 

of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde. De 

rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als interestlast. De 

disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. De 

discontering is € 1,5% evenals voorgaand jaar. Het effect van de discontering is nihil, aangezien de verwachting 

van de consumentenprijsindex even hoog is.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 

actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Financiële leases 

Als de instelling optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee 

samenhangende schuld) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van 

het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide 

waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet 

bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te 

bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste 

waardering van het leaseobject. De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven 

onder het hoofd Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de instelling eigenaar van een 

leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn 

van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object. De minimale leasebetalingen worden gesplitst in 

rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode 

zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over de 

resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als 

last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan.  Revalidatie Friesland heeft geen 

financiële leasecontracten.

Operationele leases 

Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd . 

Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt 

als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake 

operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon 

van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- 

en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden 

gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als 

operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet 

zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de 

betreffende leaseovereenkomst. 

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. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.
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De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op vergoeding voor uitgeleend personeel en 

verhuur onroerend goed.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke 

ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren 

van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 

opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk 

is, 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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 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. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
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Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. 

Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als Revalidatie Friesland zich 

aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het onslag onderdeel 

is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 

reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen 

worden gewaardeeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 

verbetering is van de beloning na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 

grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd 

op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als 

de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 

overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 

toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 

worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en 

een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 

levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 

van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 

beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 

geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 

wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is 

gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen
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Overheidssubsidies  
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De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden  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 worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Revalidatie Friesland zal voldoen aan de daaraan 

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de instelling gemaakte kosten worden 

systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten 

worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de instelling voor de kosten van een actief worden 

systematisch in de resultatenrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet 

afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij 

waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere 

ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de 

lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

Revalidatie Friesland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij XYZ. De 

verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Revalidatie Friesland 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. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de 

vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Op 

31 december 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 92,4%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 

124%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 

2021 met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De premie voor het 

arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Revalidatie Friesland 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. Revalidatie Friesland heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.



Revalidatie Friesland

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
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Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening zijn verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum zijn 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.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen 

als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. 

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde-hedges of kasstroom-

hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen 

uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van 

het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.



Revalidatie Friesland

5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 351.131 354.663

Totaal immateriële vaste activa 351.131 354.663

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari 354.663 426.089

Bij: investeringen 97.427 14.836

Af: afschrijvingen 100.959 86.262

Boekwaarde per 31 december 351.131 354.663

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 7.397.665 7.363.465

Machines en installaties 1.501.563 1.854.715

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.201.571 1.688.888

Totaal materiële vaste activa 11.100.799 10.907.068

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari 10.907.068 11.654.625

Bij: investeringen 1.634.488 580.104

Af: afschrijvingen 1.440.757 1.327.661

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Boekwaarde per 31 december 11.100.799 10.907.068

Toelichting:

€ €

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Totaal voorraden 0 0

Toelichting:

Pagina 18

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Onder de materiële vaste activa is geen activa opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch eigendom heeft.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.

Voor een toelichting wordt verwezen naar 5.1.4.1 Waarderingsgrondslagen

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van EUR 8.375.000 (2019: EUR 9.000.000) als onderpand voor schulden aan 

kredietinstellingen, waarvan EUR 8.375.000 (2019: EUR 9.000.000) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het 

Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). De zorginstelling heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ 

onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. 

Tevens heeft de zorginstelling  een recht van hypotheek aan het WFZ verstrekt op onroerende zaken waarvoor een lening is 

aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.

De voorraden zijn P.M. gewaardeerd
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

ACTIVA

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 4.362.935 5.607.026

Af: ontvangen voorschotten -3.700.116 -4.020.116

Af: voorziening onderhanden werk 0 -347.515

Totaal onderhanden werk 662.819 1.239.395

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2020

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Zilveren Kruis 2.842.954 0 3.110.000 -267.046

VGZ 567.939 0 291.928 276.011

CZ 252.007 0 298.187 -46.180

Menzis 343.026 0 0 343.026

Overig 357.009 0 0 357.009

Totaal (onderhanden werk) 4.362.935 0 3.700.115 662.820

Toelichting:

De voorziening onderhanden werk is gebaseerd op de verwachte overschrijding van het omzetplafond van de onderhanden

projecten. Op basis van de feitelijke opbrengstwaarde van het onderhanden werk de voorgaande jaren is een inschatting 

gemaakt waarop de waarde van het onderhanden werk uitgefactureerd zal gaan worden.  De waardering van het 

onderhanden werk is gebaseerd op de opbrengstwaarde tegen de afgesproken tarieven. Wanneer er sprake is van een 

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.890.700 934.485

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 2.161.402 1.402.769

Overige vorderingen:

Vordering uit hoofde van CB-regeling 1.993.198 0

Vooruitbetaalde bedragen:

mksa: fietsen/fitness/pc-regeling 28.626 30.386

te verrekenen met personeel 3.367 5.003

te ontvangen uwv transitievergoedingen 13.496 104.998

Nog te ontvangen bedragen: 9.085 35.838

Overige overlopende activa: 557.290 525.623

Totaal debiteuren en overige vorderingen 6.657.163 3.039.102

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Bankrekeningen 5.993.691 9.685.015

Kassen 714 858

Totaal liquide middelen 5.994.406 9.685.873

Toelichting:
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De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 12.888 (2019: € 21.493). 

 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

door de coronapandemie niet aan de orde.

geschatte overschrijding van het plafond is een voorziening getroffen op basis van het voortgangspercentage. Dit is in 2020
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

PASSIVA

10. Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2020 2019

€ €

Kapitaal 272.268 272.268

Algemene en overige reserves 8.882.701 8.462.293

Totaal eigen vermogen 9.154.969 8.734.561

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Kapitaal 272.268 0 0 272.268

Totaal kapitaal 272.268 0 0 272.268

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Overige reserves:

Algemene reserve 8.462.293 420.408 0 8.882.701

Totaal algemene en overige reserves 8.462.293 420.408 0 8.882.701

Toelichting:

instandhouding en inventaris en het fonds bijzondere doeleinden samengevoegd in de  algemene reserve. Voor een nadere 

toelichting wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen 5.1.4.1 'vergelijkende cijfers'.

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-2020

€ € € € €

- reorganisatie 23.332 0 5.949 12.244 5.139

- jubileumverplichtingen 284.376 2.180 38.091 0 248.465

- transitievergoedingen 27.919 12.291 5.635 9.153 25.422

- langdurig zieken 226.156 183.164 108.871 117.285 183.164

Totaal voorzieningen 561.783 197.635 158.546 138.682 462.190

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

31-dec-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 188.303

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 273.887

hiervan > 5 jaar 273.887

Toelichting per categorie voorziening:

5.1.4.1 Waarderingsgrondslagen.

De voorziening reorganisatie betreft de kosten voor afvloeiingskosten voor personeel a.g.v. de ombuiging 2019.

De voorziening langdurig zieken is gebaseerd op de zieke medewerkers per 31-12-2020 en hun verwachte re-integratie.

De voorziening transitievergoedingen is gebaseerd op de tijdelijke medewerkers per 31-12-2020 waarvan het contract 

naar alle waarschijnlijkheid niet verlengd wordt.
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In de jaarrekening 2020 en in de vergelijkende cijfers zijn de Reserve Aanvaardbare kosten, de egalisatierekeningen

De vergelijkende cijfers van de voorzieningen per 31-12-2019 zijn aangepast. Voor een toelichting wordt verwezen naar

De voorziening gratificaties is afgenomen conform de geldende wet- en regelgeving.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

PASSIVA

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Schulden aan banken 7.750.000 8.375.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 7.750.000 8.375.000

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 9.000.000 9.625.000

Af: aflossingen 625.000 625.000

Stand per 31 december  8.375.000 9.000.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 625.000 625.000

Stand langlopende schulden per 31 december 7.750.000 8.375.000

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 625.000 625.000

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 7.750.000 8.375.000

hiervan > 5 jaar 5.850.000 7.125.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Crediteuren 962.620 567.906

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 625.000 625.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.208.080 789.495

Schulden terzake pensioenen 38.849 45.609

Nog te betalen salarissen 4.051 414.575

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren 126.313 444.986

Overige schulden: 486.486 710.728

Nog te betalen kosten: 304.356 489.646

Vakantiegeld 829.239 777.848

Vakantiedagen 2.814.165 2.688.964

Totaal overige kortlopende schulden 7.399.159 7.554.757

Toelichting:

De opgebouwde PLB uren zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Dit is in de vergelijkende cijfers over 2019

aangepast. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 5.1.4.1 waarderingsgrondslagen.
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Bank het Waarborgfonds Zorg luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen;

• pandrecht op de machines en installaties.

De reële waarde van de leningen is niet bepaald omdat het verwachte effect van RJ290 gering is.

Er is geen kredietfaciliteit.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  BALANS

14. Financiële instrumenten

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

De heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd: 2020 2019

€ €

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten, overige zorgproducten in zowel 0 0

 het gereguleerde als het vrije segment en ZZP’s GGZ

Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur 0 0

 medisch specialistische zorg resp. de beleidsregel Verlenging transitiemodel voor

 gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ

Mutatie medisch specialistische zorg in het onderhanden werk 0 0

Totaal heffingsgrondslag 0 0
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Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020. Revalidatie 

Friesland is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting 

en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de instelling per 31 

december 2020.

Algemeen

Revalidatie Friesland maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven 

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of 

fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële 

instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 90% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. Het maximale 

bedrag aan kredietrisico bedraagt EUR € 23.000.                                                                                                                                                                         

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen 

is sprake van een vast rentepercentage tot 2023. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft 

derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar

€533.951 per jaar voor de komende 5 jaar € 533.951. De resterende looptijd van de huurcontracten bedragen tussen de 1 en 15

jaar.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

richting en en rechten van goodwill die talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 0 0 584.618 0 0 584.618

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 229.955 0 0 229.955

  

Boekwaarde per 1 januari 2020 0 0 354.663 0 0 354.663

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 97.427 0 0 97.427

- afschrijvingen 0 0 100.959 0 0 100.959

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -3.532 0 0 -3.532

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 0 0 682.045 0 0 682.045

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 330.914 0 0 330.914

Boekwaarde per 31 december 2020 0 0 351.131 0 0 351.131

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 10%-20%-33% 0,0% 0,0%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 11.927.246 6.905.756 3.365.417 0 0 22.198.419

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 4.563.781 5.051.041 1.676.529 0 0 11.291.351

 

Boekwaarde per 1 januari 2020 7.363.465 1.854.715 1.688.888 0 0 10.907.068

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 540.547 0 1.093.941 0 0 1.634.488

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 506.347 353.152 581.258 0 0 1.440.757

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 58.209 0 420.847 0 0 479.056

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 58.209 0 420.847 0 0 479.056

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 30.762 0 0 30.762

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 30.762 0 0 30.762

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 34.200 -353.152 512.683 0 0 193.731

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 12.409.584 6.905.756 4.007.749 0 0 23.323.089

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 5.011.919 5.404.193 1.806.178 0 0 12.222.290

Boekwaarde per 31 december 2020 7.397.665 1.501.563 2.201.571 0 0 11.100.799

Afschrijvingspercentage 0% - 10% 5% -6,67% 10%- 33% 0,0% 0,0%
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2019

Nieuwe 

leningen in 

2020

Aflossing 

in 2020

Restschuld 

31 december 

2020

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2019

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 30-dec-03 6.000.000 20 onderhands 4,57% 1.200.000 0 300.000 900.000 0 3 lineair 300.000 waarborgfonds zorg

NWB 30-dec-03 13.000.000 40 onderhands 4,82% 7.800.000 0 325.000 7.475.000 5.850.000 23 lineair 325.000 waarborgfonds zorg

Totaal 9.000.000 0 625.000 8.375.000 5.850.000 625.000
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 28.210.017 27.183.832

Overige zorgprestaties 1.053.220 1.154.678

Totaal 29.263.237 28.338.510

Toelichting:

In het kader  van de compensatieregeling COVID is een vordering opgenomen van € 1.993.198. Het betreft de compensatie 

voor extra kosten van Covid (€ 278.267) en een vergoeding voor vraaguitval (€ 1.714.931).

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 873.568 593.244

Overige Rijkssubsidies 30.218 22.721

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 488.389 470.222

Totaal 1.392.176 1.086.187

Toelichting:

De rijkssubsidie vanwege het Ministerie van VWS betreft de subsdies voor opleidingen en de zorgbonus van € 1.000 netto

per medewerker. Incusief de verschuldigdebelastingen bedroeg de subsdiie € 687.172 In 2019 was er daarentegen een vipp-

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Overige opbrengsten 493.457 768.431

Totaal 493.457 768.431

Toelichting:

Als gevolg van de coronacrisis daalden de overige inkomsten fors. Het betrof met name derving van huurinkomsten,

Pagina 26

het restaurant en de activiteiten voor derden.

subsidie. De overige rijkssubsidie betreft de subsidie i.v.m. de 1600 zonnepanelen.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 17.833.797 17.015.657

Sociale lasten 2.684.026 2.352.179

Pensioenpremies 1.493.714 1.420.731

Andere personeelskosten 977.475 952.685

Subtotaal 22.989.011 21.741.252

Personeel niet in loondienst 1.037.944 889.986

Totaal personeelskosten 24.026.955 22.631.238

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

algemene en administratieve functies 62 60

hotelfuncties 25 25

mangement en staf zorg 8 7

revalidatie techniek 1 1

onderzoekfuncties 1 1

behandelfuncties 98 97

psycho sociale functies 22 21

verpleegkundig en opvoedkundig personeel 40 41

medisch en sociaal wetenschappelijke functies 39 39

terrein en gebouwgebonden functies 4 4

personeel niet in loondienst algemeen en administratief 2 2

personeel niet in loondienst behandelfuncties 9 12

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 311 310

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

De mutatie van de gespaarde PLB-dagen is in de vergelijkende cijfers van 2019 geherrubriceerd (€ 206.404) vanuit de mutatie

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 100.959 86.262

- materiële vaste activa 1.440.757 1.327.661

- betaalde afschrijvingsvergoeding derden 1.692 1.936

Totaal afschrijvingen 1.543.408 1.415.859

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 629.101 607.111

Algemene kosten 2.276.023 2.076.898

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 513.676 489.008

Onderhoud 388.371 281.202

Energie 410.976 342.573

Huur en leasing 593.502 573.488

Dotaties en vrijval voorzieningen -89.832 77.946

Totaal overige bedrijfskosten 4.721.816 4.448.226

Toelichting:

De toename van de algemene kosten wordt veroorzaakt door de verhuizing van het datacentrum naar van Beetsterzwaag

naar datacentrum Fryslân. De mutatie van de gespaarde PLB-dagen is in de vergelijkende ciijfers van 2019 geherrubriceerd

(€ 206.404) en onder de personele kosten opgenomen.
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De totale formatie is vergelijkbaar aan 2019. Een viertal medewerkers die gedetacheeerd werden vanuit het ziekenhuis in

voorzieningen. De uitbetaling van de zorgbonus leidt tot een  extra kosten van € 687.172

Heerenveen zijn overgenomen en nu in loondienst.  De salarissen zijn met 5% gestegen conform de cao-zieknhuizen.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rentebaten 207 8.243

Resultaat deelnemingen 0 0

Subtotaal financiële baten 207 8.243

Rentelasten -436.490 -460.014

Subtotaal financiële lasten -436.490 -460.014

Totaal financiële baten en lasten -436.282 -451.771

27. Honoraria accountant 2020 2019

€ €

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 71.751 62.655

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. KIPZ, kostprijzen Regeling AO/IC in 2019) 25.378 70.159

Totaal honoraria accountant 97.129 132.814

28. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Pagina 28

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 

29.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.



5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

29. Wet normering topinkomens (WNT)
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Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 185.000

Subtotaal 167.370

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Totale bezoldiging 167.370

Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12

Functiegegevens 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 

Bedragen x € 1 P.G. Visch

WNT-verantwoording 2020 Revalidatie Friesland

Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 185.000 voor Revalidatie Friesland voor 2020, zijnde klasse IV met 11 punten op basis van de 

regeling Zorg- en jeugdhulp. Dit geldt naar rato van de duur en omvang van het dienstverband. Voor de Raad van Toezicht gelden maxima 

van 15% van € 185.000 voor de voorzitter en 10% van € 185.000 voor de overige leden.

De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

155.596

Beloningen betaalbaar op termijn 11.775

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

1

Dienstbetrekking? ja

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Bedragen x € 1 P.G. Visch

Functiegegevens Raad van Bestuur

Gegevens 2019

Beloningen betaalbaar op termijn 11.554

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 143.330

Dienstbetrekking? ja

Totale bezoldiging 154.884

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 179.000

Subtotaal 154.884

De binnen Revalidatie Friesland geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking heeft geen dienstbetrekking bij 

meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevend topfunctionaris. Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige 

functionarissen met een dienstbetrekking in 2020 die een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

1. Bezoldiging topfunctionarissen



LASTEN
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01/1-31/12 01/01-31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.500 18.500

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

01/01-31/12

Totale bezoldiging 6.315 9.470 6.315

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.500 27.750 18.500

/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12

Bezoldiging 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 A.H. Enter W. Koopmans- H. van Kesteren

 Kornelius 

Functiegegevens Lid Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/1-31/12 01/01-31/12

H. van Kesteren

Functiegegevens Lid Voorzitter Lid

Kornelius

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

N.v.t. N.v.t. Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.900 26.850 17.900

Bedragen x € 1 F. Wallis Y. B. van der Meer

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/1-31/12 01/01-31/12

Totale bezoldiging 6.315 6.315

Bedragen x € 1 F. Wallis  

N.v.t. 

Bezoldiging 

Gegevens 2019

Bezoldiging

Totale bezoldiging 6.315 9.470 6.315

Bedragen x € 1 A.H. Enter W. Koopmans-

Totale bezoldiging 3.157  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 7.163  

Functiegegevens Lid

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/08 - 31/12  
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5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Revalidatie Friesland heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 13 april 2021.

De raad van toezicht van Revalidatie Friesland heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 

van 29 april 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID-19) zorgde begin 2020 voor

veel patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerte patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin 

2020 nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stillegen van het obenbare leven in 

geheel Nederland. De ziekenhuizen en UMC’s stonden voor de taak om samen met ketenpartners als Revalidatie Friesland

in ROAZ-verband een grote groep corona-patiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote

besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne,- en veiligheidsmaatregelen. Door de grote toeloop van

corona-patiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke inzet van bedden, hebben revalidatiecentra

moeten besluiten een groot deel van de reguliere zorg niet uit te voeren, danwel uit te stellen.  Als gevolg van de

overheidsmaatregelen (intelligente lock-down en social distancing) worden revalidatiecentra geconfronteerd met 

omzetderving door vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten om een beroep te doen op de zorg. Eind 2020 was er een

tweede golf en werd door de overheid een harde lock-down afgekondigd die tot diep in het voorjaar voortduurt.

De beschikbare capaciteit en het aantal verwijzingen heeft een effect op de capaciteit, de omzet en de kostenontwikkeling. 

Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak kunnen revalidatiecentra gebruik maken van de

steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden.

Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen

de financiële gevolgen van Covid-19 worden opgevangen met de beschikbare liquiditeit. Voor wat betreft de 

overeengekomen ratio’s 2021 met de banken is sprake van onzekerheid die samenhangt met het nog niet bekend zijn van de

exacte uitwerking van de financiële compensatie door zorgverzekeraars. Alles overziend is er naar huidig inzicht geen

sprake van een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit van Revalidatie Friesland.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

De heer P.G. Visch mevrouw W. Koopmans-Kornelius

W.G. W.G.

de heer H. van Kesteren de heer A.H. Enter

W.G. W.G.

de heer F. Wallis de heer Y.B. van der Meer
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De COVID-19 impact op onze organisatie en financiën loopt vanuit 2020 door naar 2021. Begin 2021 is het COVID-

19 dossier wel complexer geworden door met name mutaties van het virus. Deze mutaties zorgen bijvoorbeeld voor 

een groter aantal besmettingen zoals we kunnen zien in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. 

Anticiperend op deze ontwikkelingen zijn begin 2021 overheidsmaatregelen ten opzichte van 2020 verder 

aangescherpt, door onder andere het invoeren van een avondklok en het verder afbouwen van bezoekregelingen. 

Nader onderzoek naar de impact van de nieuwe mutaties op patiënten en de beschikbare vaccins is momenteel nog 

in volle gang.

Wij verwachten dat de contractuele afspraken op financieel gebied, zoals de CB-regeling, voor 2021 afdoende zijn 

om de financiële continuïteit te waarborgen. We dienen echter scherp de ontwikkelingen, zoals mutaties van het 

virus en het tempo en de effectiviteit van vaccineren, te blijven monitoren omdat deze impact kunnen hebben op 

patiënten, medewerkers, bedrijfsvoering en financiën.  
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Revalidatie Friesland heeft nevenvestigingen in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Emmeloord,

Drachten en Meppel.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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de stichting

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van het vermogen van



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van toezicht en raad van bestuur van Stichting Revalidatie Friesland

Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen
jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Revalidatie Friesland op 31 december 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2020;
• de resultatenrekening over 2020;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Revalidatie Friesland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.
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Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving andere informatie,
die bestaat uit de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de organisatie.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer
kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 29 april 2021

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.J. Kooistra RA



7. Lijst van gebruikte afkortingen 

ARBO   Arbeidsomstandigheden(wet) 

BHV  Bedrijfs Hulp Verlening 

CMT  Convenant Medische Technologie 

CVA  Cerebrovasculair Accident 

DBC  Diagnose Behandeling Combinatie  

DigiMV  Digitale portal voor het aanleveren van verantwoordingsgegevens 

EPD  Elektronisch Patiënten Dossier 

EVS  Elektronisch Voorschrijf Systeem 

FTE  Full Time Equivalent 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Points 

HKZ  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

IGJ  Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 

INK  Instituut Nederlandse Kwaliteit 

IPC  Infectie Preventie Commissie 

LOOK  Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie 

LSR  Landelijk Steunpunt cliënten Raden 

MFC  Multi Functioneel Consult 

MT   Management Team 

NOW  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid 

NEN  Nederlandse Norm 

NTA  Nederland Technische Afspraken 

NVTZ  Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen 

NVZD   Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg 

OR  Ondernemingsraad 

P&O  Personeel & Organisatie 

PDCA  Plan Do Check Act 

POP  Persoonlijk Ontwikkelings Plan 

PRISMA Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis 

RFA  Revalidatie Friesland Academie 

RN  Revalidatie Nederland 

UMCG  Universitair Medisch Centrum Groningen 

VGWM  Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu 

VIM  Veilig Incidenten Melden 

VMS  Veiligheid Management Systeem 

WNT  Wet Normering Topinkomens 

WIA   Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen 

WGA  Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschiktheid 

Wkkgz  Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg 

WMCZ  Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstellingen 

WTZi  Wet Toelatingen Zorginstellingen 
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