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1. Voorwoord

Met trots kijken wij terug op wat wij, bij alle tegenslagen, afgelopen jaar gedaan en bereikt 

hebben. Met elkaar en samen met vele partners. Vol energie blijven wij ons inzetten om zo goed 

mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten en aan de 

kwaliteit van de samenleving. 

Hoewel Pro Persona goede inhoudelijke prestaties levert, is 2019 in financieel opzicht een 

uitdagend jaar. De zorgverlening staat onder druk door financiële tekorten op basis van 

verschillende oorzaken: schaarste op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel, toegenomen 

veiligheidsrisico’s en hoge administratieve lasten, het niet vergoed krijgen van geleverde zorg en 

problemen rondom het uitstromen van cliënten. In de forensische keten waren er meerdere 

gebeurtenissen die veel gevraagd hebben in de aandacht van al onze medewerkers.  

Na het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur begin 2019 is per december 2019 de Raad van 

Bestuur met de komst van Patricia Esveld weer op sterkte. Ook in het directieteam hebben 

wijzigingen plaatsgevonden. Er gingen collega’s met pensioen of vertrokken om andere redenen, 

maar wij hebben ook nieuwe directeuren kunnen verwelkomen om het team te versterken. Dat is 

ook nodig gezien de uitdagingen waar de Pro Persona Groep voor staat. 

Het niet vergoed krijgen van behandelingen die wel geleverd zijn, omdat ze in het contract met 

verzekeraars en gemeenten niet waren voorzien, vormt geen structurele basis voor duurzame 

zorgverlening. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid waarmaken. Maar het 

openhouden van onze voorzieningen voor burgers en verzekerden en hen kwalitatief goede zorg 

blijven bieden, lukt alleen als wij hiervoor reële kostendekkende financieringsafspraken kunnen 

maken. Deze afspraken met verzekeraars en gemeenten moeten zich kenmerken door een eerlijke 

verdeling van risico’s tussen partijen. Uitgangspunt in 2020 is dat al onze activiteiten 

kostendekkend moeten zijn. Wij beoordelen dat per zorgonderdeel.  

Zelf blijven wij alle maatregelen uitvoeren die de zorgverlening en bedrijfsvoering van onze 

organisatie efficiënter en effectiever kunnen maken. Wij richtten ons in 2019 voluit op financieel 

herstel om ook in de toekomst een duurzaam gezonde organisatie te blijven. Een plek waar wij in 

samenwerking met ketenpartners dagelijks goede en innovatieve zorg blijven leveren. Een plek 

waar het voor onze collega’s prettig werken is, binnen een organisatie die duurzaam financieel 

gezond is. Voor 2020 hebben wij met verzekeraars en enkele gemeenten aanvullende afspraken 

kunnen maken die een duidelijk betere uitgangspositie geven en die zich gaan bewegen richting 

meerjarenovereenkomsten. Aangevuld met de interne maatregelen zal dat naar verwachting in 

2020 een fors herstel opleveren. Daarbij zullen wij een andere manier moeten vinden om met 

elkaar ons werk vorm te geven. Nadruk in de forensische psychiatrie binnen de Pompe Stichting is 

gericht op een optimale verbinding tussen zorg en veiligheid. Zowel binnen de hele forensische 

keten als richting de maatschappij. Wij blijven daarin staan voor vertrouwen in de professionals die 

de behandelingen leveren en zetten ons in hen daadwerkelijk minder te belasten met 

administratieve lasten. 

Alle ontwikkelingen in de sector en om ons heen hebben in 2019 geleid tot een herijking van onze 

missie, visie en kernwaarden: denkend vanuit de cliënt, flexibiliteit en wendbaarheid voor onze 

professional. Het dient als basis om op voort te bouwen de komende jaren. 

Patricia Esveld en Cecile Exterkate 

Raad van Bestuur Pro Persona Groep. 
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2. Profiel van de organisatie 
 

2.1. Missie en visie 

 

De ontwikkelingen in de maatschappij, veranderingen door verdergaande ambulantisering 

en de wachtlijsten evenals de ontwikkelingen in de forensische psychiatrie vragen van Pro 

Persona vernieuwing en flexibiliteit. Met een herijkte missie en visie hebben wij een 

grondslag gelegd om ons aan te passen aan de veranderende zorgvragen van de cliënten 

en om de zorg anders te organiseren. 

 

 
Motto 

Het begint met aandachtig luisteren! 

 

Missie 

Met hart voor de zorg en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een 

psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe 

samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners. 

 

Kernwaarden 

Wij gaan uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij hem/haar en 

zijn/haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. 

Wij zijn wendbaar en innovatief met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting 

in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie. 

 

 

 

Op basis van deze kernwaarden is het vanzelfsprekend dat Pro Persona een gedragscode 

hanteert waarin beschreven staat hoe wij met elkaar omgaan. Ook het invoeren en 

toepassen van de landelijke Governancecode Zorg past in dit beleid. 

 

2.2. Kernactiviteiten 

 

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke 

gezondheidszorg. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg 

zijn gebundeld in Pro Persona GGZ, de forensische taken zijn ondergebracht bij de 

Pompestichting. Pro Persona wil als organisatie zowel letterlijk als figuurlijk midden in de 

maatschappij staan: dicht bij onze cliënten en hun naasten, samen met de partners in de 

zorgketen. Hier spelen wij dagelijks op in door inhoudelijk de best denkbare zorg te leveren 

die gestoeld is op wetenschappelijke grondslagen en richtlijnen. Daarnaast vragen wij ons 

telkens af welke behandelprogramma’s qua duur en vorm het meest passend zijn.  

 

De Pompestichting vervult een regiefunctie in de forensische keten en zorgt voor een 

aanbod voor alle forensische zorg waar binnen ons verzorgingsgebied om wordt gevraagd. 

Het aanbod bestaat uit Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ), TBS zorg, een 

Forensisch Psychiatrische afdeling, een Beveiligde Intensive Care, sociowoningen en 

ambulante Forensiche Fact zorg.  De Forensiche ambulante zorg  wordt aangeboden onder 

de naam Kairos, dit is een specialistisme voor ambulante forensisch psychiatrische 

behandeling waarbij de expertise vooral ligt op het snijvlak van psychopathologie, agressie 

en zedenproblematiek. De Pompestichting heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd op drie 

verschillende thema’s: veiligheid, voorzieningen en verduurzaming. 
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Pro Persona biedt Basis GGZ, Preventie en POH-GGZ aan binnen het Indigo concept. Wij 

streven ernaar de Basis GGZ te versterken omdat dit past in ons streven de juiste zorg op 

de juiste plek te bieden. Steeds meer cliënten weten de Basis GGZ te vinden.  

 

De afdeling Preventie neemt een belangrijke plaats in. Voorkomen is beter dan genezen. 

Wij willen de geestelijke gezondheid van mensen behouden en bevorderen en psychische 

problemen tijdig herkennen en voorkomen. Wij werken aan het vergroten van de 

veerkracht en zelfredzaamheid bij jong en oud. Met effectieve preventieve interventies 

(trainingen, workshops, deskundigheidsbevordering) leveren wij, naast het voorkomen van 

psychische aandoeningen, een bijdrage aan een afname van de behandelvragen door die te 

voorkomen en daarmee tevens een bijdrage aan een kostenreductie van de geestelijke 

gezondheidszorg. In 2019 zijn in totaal 3.328 mensen bereikt met diverse preventieve 

interventies. Het werkgebied van de afdeling Preventie omvat de regio’s Arnhem, 

Nijmegen, Rivierenland en Veluwe Vallei. 

 

De ambities van de afdeling Preventie: 

 Bijdragen aan de-stigmatiseren en bespreekbaar maken van psychische klachten 

 Familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problematiek sterk en 

weerbaar houden 

 Versterken van de mentale gezondheid bij risicogroepen  

 Deskundigheidsbevordering over psychische problemen voor professionals en 

vrijwilligers. 

Wel is de afbakening voor wat betreft de aan te bieden zorg binnen het Indigo concept 

reden geweest voor het besluit om Indigo als merknaam te gaan verlaten en de Basis GGZ 

en de korter durende Specialistische GGZ vanaf 2020 dichtbij elkaar te brengen. In 2019 

werden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Zie hieronder bij 3.1. 

 

Wij bieden Specialistische GGZ in allerlei vormen aan: 

 Ambulante specialistische behandeling bij een van RCG’s in Nijmegen, Arnhem, 

Veluwe Vallei of Rivierenland, eventueel in combinatie met e-Health 

 (F)ACT- en IHT teams 

 Opname in een kliniek, als het écht niet ander kan. 

 

Als gevolg de transformatie die de GGZ sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt met 

als uitgangspunt: passende zorg op de juiste plek, is de langdurige zorg geconcentreerd 

in Wolfheze om de kwaliteit, veiligheid, continuïteit en betaalbaarheid van deze zorg te 

borgen. Binnen de voortgezette behandeling in de langdurige zorg op de locatie Wolfheze 

worden de uitgangspunten herstelgerichte zorg, veiligheid, healing environment en 

positieve gezondheid centraal gezet. Ook wordt de expertise over bijzondere cliëntgroepen 

met zorgpartners op het gebied van neuropsychiatrie (NAH), voortgezette behandeling 

volwassenen en ouderen verder ingevuld en vergroot. In combinatie met de beschikbare 

diensten, zoals de dagbesteding, avond-nacht-en-weekenddienst, fysiotherapie, 

ergotherapie, psychomotorische therapie, huis-en tandarts zal de exploitatie voor een 

steeds grotere groep cliënten waardevoller en rendabeler moeten worden. 

 

De kwaliteit, tevredenheid en zorgvolumes binnen de Jeugd GGZ zijn in 2019 tot goede 

verdere ontwikkeling gekomen. De samenwerkingen met Eleos en Karakter voor Jeugd-

Fact is in de verschillende regio’s uitgebouwd. Binnen de intensieve samenwerking in de 

academische werkplaats Jeugd “Inside-Out” is een integratieve aanpak van het 

beantwoorden van kennisvragen ontstaan.  

 

TOPGGZ Pro Persona heeft twee TOPGGZ afdelingen: Expertisecentrum Depressie en 

Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS. TOPGGZ afdelingen zijn te beschouwen als de 
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voorhoede afdelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij staan garant voor hoog 

specialistische patiëntenzorg in combinatie met innovatie, wetenschappelijk onderzoek en 

kennisoverdracht. Zij voldoen aan strenge criteria waarop ze elke vier jaar opnieuw op 

zorgvuldige wijze getoetst worden. Ook wordt er op toegezien dat zij tussentijds aan de 

criteria blijven voldoen. Naast de TOPGGZ afdelingen kent Pro Persona een hoog 

gespecialiseerde afdeling voor neuropsychiatrie en een Centrum voor Psychotherapie.  
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3. Inspanningen en resultaten 2019 
 

3.1. Onze patiënten- en cliëntenzorg 

 

3.1.1. Kwaliteit en veiligheid 

 

Ontwikkelingen in de zorg, kwaliteit van zorg, toe- of afname van incidenten, calamiteiten, 

suïcides, medicatieveiligheid en privacy beleid zijn vaste agendapunten van de Raad van 

Bestuur. Intensief overleg over deze aspecten vindt in de organisatie plaats tussen 

zorgprofessionals, geneesheer-directeuren, directies en de Raad van Bestuur. De Inspectie 

voor de Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, 

beroepsnormen, richtlijnen en standaarden. In 2019 heeft de Inspectie diepgaand 

onderzoek gedaan naar aanleiding van een calamiteit in 2018 bij RCG Rivierenland. Er 

heeft uitgebreide reflectie plaatsgevonden op de factoren die hebben bijgedragen aan de 

tekortkomingen in de zorg die in 2018 waren ontstaan. Met behulp van 

verbetermaatregelen en het uitvoeren van audits zijn de tekortkomingen weggenomen. 

Veilige zorg voor de cliënt staat voorop. Een van de redenen om afdelingen van de kliniek 

in Tiel stapsgewijs te verplaatsen en samen te voegen met RCG Nijmegen. 

 

Het kwaliteits- en (informatie-)veiligheidsbeleid is binnen Pro Persona gestructureerd 

vormgegeven en geborgd. Met verschillende soorten analyse methoden wordt informatie 

hierover abstract en cijfermatig vastgelegd en besproken. Het verbeterregister dat wij 

hanteren zorgt voor het kunnen monitoren van de te nemen verbetermaatregelen. Met het 

afnemen van ROM vragenlijsten brengen wij in beeld hoe de behandeling verloopt. En met 

de Consumer Quality Index (CQI) houden wij bij hoe cliënten onze zorg waarderen. Per 

januari 2019 is, naast de externe Functionaris Gegevensbescherming, een interne Privacy 

Officer aangesteld opdat de uitvoering van allerlei activiteiten op het gebied van privacy 

geborgd is. 

Kwaliteit en (informatie-)veiligheid zijn echter niet enkel in meetbare gegevens te vangen. 

Het dient vooral merkbaar te zijn voor cliënt, professional en stakeholders.  

Het Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020 noemt actiepunten en 

concretiseringen die de afgelopen jaren zijn opgepakt en hebben, behalve verbetering in 

onze continue kwaliteitsontwikkeling, geleid tot bovengenoemde herijking van onze missie 

en visie.  

 

Voor de Pompestichting gelden specifieke eisen op het gebied van veiligheid. Het jaar 2019 

kende 5 incidenten die veel impact hadden op patiënten, medewerkers en maatschappij. 

Vooral een ontvluchting en twee onttrekkingen hebben media-aandacht gekregen. 

Aanbevelingen van onafhankelijke onderzoekscommissies zijn grotendeels gerelateerd aan 

de forensische scherpte van medewerkers. Hoewel van alle verlofbewegingen in 2019 

slecht 0,05% daarvan niet volledig conform afspraak zijn verlopen, is elk incident er een te 

veel. Wij zijn een lerende organisatie die de aanbevelingen van de uitzonderlijke situatie 

ter harte neemt en opvolgt. Verbeteracties zijn en worden opgepakt, bijvoorbeeld door het 

plaatsen van een extra hek rondom de Pompekliniek. 

 

Automatisering en Interne beheersing  

De kwaliteit van de IT-beheersing rondom de financieel-kritische systemen is verbeterd 

door de implementatie van AFAS HR en AFAS Finance. De belangrijkste punten van 

aandacht zijn de wijzigingen en autorisaties in dit belangrijke proces. Eveneens zijn 

security en privacy blijvende aandachtspunten op alle niveaus binnen de organisatie.  

Pro Persona erkent de risico’s en vormt verschillende beheersmaatregelen om fraude en  

cyberrisico’s te voorkomen. Zo laat de organisatie periodiek vaststellen of de IT-
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infrastructuur voldoende beschermd is tegen kwetsbaarheden van buitenaf. De 

aanbevelingen uit de in 2019 uitgevoerde securityscan worden opgevolgd en het 

informatiebeveiligingsbeleid wordt geactualiseerd in lijn met de NEN7510-nulmeting. 

 

3.1.2. Acute en verplichte zorg 

Pro Persona is in de acute psychiatrie in 2019 conform de landelijke afspraken gestart met 

de regie in de acute psychiatrische hulpverlening in de regio Gelderland-Zuid en -Midden. 

Wij zien dit als een kans om samen met onze ketenpartners de acute zorg in de regio te 

optimaliseren, zodat de cliënt zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.  

De acute GGZ-regio komt overeen met ons verzorgingsgebied, en vormt twee van de 28 

regio’s in Nederland en is ontstaan in het kader van de invoering van de Generieke 

Module Acute Psychiatrie (GMAP). Doel van de GMAP is het inrichten van een effectieve, 

24/7 beschikbare keten acute GGZ voor triage, opvang en behandeling van acute 

psychiatrische hulpverlening. Voor de invoering van de GMAP is een implementatietraject 

van 4 jaar afgesproken waarin gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 de mate waarin 

de regio tenminste aan deze standaarden moet voldoen per jaar globaal oplopend is van 

40% naar 60% naar 80% naar 100%. 

 

In 2018 is binnen Pro Persona op basis van de ontwikkelingen in de Nederlandse 

maatschappij (vergrijzing, een stijgende zorgvraag, personeelstekort en betaalbaarheid 

van de landelijke zorg) een voorbereidende ontwikkeling gestart voor de concentratie van 

de hoog klinische zorg. Alleen dan kunnen wij garanties bieden op kwalitatief hoogstaande 

en altijd beschikbare zorg. En alleen dan zetten wij het beschikbare personeel en onze 

duurzame middelen optimaal in. Belangrijke vraag is steeds hoe de beschikbare 

professionele handen doelmatig ingezet kunnen worden. Als wij de acute psychiatrie voor 

hoog klinische opnames concentreren moet men weliswaar iets verder rijden, maar komt 

men op een plek waar voldoende expertise is. Dat hebben wij in twee concepten op drie 

locaties gedaan:  

 

• In 2019 zijn de High Intensive Care (HIC) afdelingen in Nijmegen en Arnhem 

voor het hele verzorgingsgebied van Pro Persona verder ontwikkeld. Deze zijn begin 

2020 open gegaan. Met het concentreren van de acuut psychiatrische opname 

afdelingen in de regio’s, sluiten wij niet de regionale centra. Wij organiseren de 

zorg gewoon anders. Wij willen alle patiënten kunnen garanderen dat ze de beste 

zorg krijgen die er is, het maakt niet uit wanneer en waar ze langskomen. Kleinere 

regionale centra gaan een focus krijgen op opname voorkomend en opname 

bekortend werken met een geambulantiseerde focus en wijkgerichte GGZ. Zoveel 

mogelijk behandeling in de thuissituatie en deelnemend aan wijkgerichte GGZ met 

alle andere zorgaanbieders en wijkteams. Daarmee wordt  voorzien in het invullen 

van een grote behandelvraag zonder dat er 7x24 uur aanwezigheid van specialisten 

moet zijn. Pro Persona werkt in de zorgketen met verstandelijk gehandicaptenzorg, 

verslavingszorg, gemeenten en veiligheidsdiensten samen met behulp van 

regionale afspraken. Dit wordt ook wel de sluitende aanpak genoemd. Naast de 

concentratie van de hoge zorgzwaarte klinische voorzieningen wordt met de regio’s 

Rivierenland en Veluwe Vallei onderzocht wat de mogelijkheden met 

netwerkpartners zijn voor een regionaal aanbod van lichtere kortdurende klinische 

steunpunten. 

 

• In 2019 is een Beveiligde Intensive Care (BIC) vanuit de Pompestichting 

ontwikkeld in Wolfheze. Voor de veiligheid van de maatschappij biedt de 

Pompestichting het volledige palet aan forensische zorg aan mensen met 

psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te 

komen. De behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op het voorkomen van 
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herhaling van een delict en op het veilig en maatschappelijk aanvaardbaar 

functioneren in de maatschappij. Een belangrijke opdracht daarbij is het vinden van 

de balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de 

patiënten. Om patiënten, die geen forensische titel hebben maar wel zorg met 

forensische expertise nodig hebben, sneller en beter te kunnen laten uitstromen in 

de reguliere zorg is landelijk het programma Continuïteit van Zorg gestart. In dit 

programma is de landelijke Ketenveldnorm geformuleerd. Doelstelling: goede 

regionale samenwerking voor patiënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen 

als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. 

 

Een ander belangrijk onderwerp is de implementatie van de Wet verplichte GGZ 

(WvGGZ). Wij hebben in 2019 in afstemming met ketenpartners en cliënten een 

beleidsplan ontwikkeld dat een basis biedt voor een goede uitvoering van de nieuwe wet- 

en regelgeving in 2020.  

 

3.1.3. Klachten 

In 2019 heeft Pro Persona het klachtenreglement cliënten Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen in de Zorg (Wkkgz) herzien. De regeling is laagdrempeliger vormgegeven. De 

cliënt kan behalve bij de directie nu ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. 

Omdat nauwelijks klachten werden ingediend bij lokale klachtencommissies Wkkgz en deze 

commissies enkel nog een adviesrecht toekwam, zijn wij met de lokale klachtencommissies 

gestopt. Is een cliënt het niet eens met de klachtafhandeling dan kan de cliënt dat geschil 

aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen. Voor cliënten met een laag inkomen heeft 

Pro Persona een regeling getroffen opdat ook voor hen de weg naar de 

Geschillencommissie Zorg open staat. Ook hebben wij de informatie over de klachtwijze en 

de bijbehorende bijstand door de klachtenfunctionaris en patiëntenvertrouwenspersoon op 

de website van Pro Persona verder verbeterd. Van de 100 ingediende klachten is voor 88% 

een volledig bevredigende oplossing gevonden voor cliënt en Pro Persona. Voor de overige 

klachten is er bemiddeld.  

De BOPZ klachtencommissie heeft zich, naast de behandeling van 89 klachten waarvan 16 

gegrond, voorbereid op de nieuwe WvGGZ. Er zijn vele nieuwe leden toegetreden om in 

2020 te komen tot een klachtencommissie met zuiver onafhankelijke leden. Ook is er een 

nieuwe voorzitter gekozen. 

3.2. Onze medewerkers 

 

De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Maar ook het blijvend 

binden en boeien van onze medewerkers. Dat vraagt om strategische personeelsplanning 

waarbij, rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt, verregaande taak- en 

functiedifferentiatie wordt doorgevoerd. Het stond in 2019 centraal op de agenda. 

Duurzame inzetbaarheid zodat medewerkers in staat zijn om de benodigde wendbaarheid 

te laten zien is belangrijk. Evenals de balans tussen werk en privé. Daarom organiseren wij 

ons steeds doelmatiger en slimmer met de inzet van ICT: werkplekonafhankelijk werken en 

behandelen is het streven. Vervoersbewegingen voor cliënten en medewerkers hopen wij 

zo te beperken. 

 

Het verzuim in de branche over het jaar 2019 is 6,20%. Met 5,67% is het verzuim binnen 

Pro Persona in 2019 lager dan dat van de branche en is het verzuim ten opzichte van 2018 

gedaald. 
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3.3. Onze opleidingen 

 

Binnen Pro Persona worden meerdere opleidingen aangeboden die een waardevolle 

bijdrage leveren aan het realiseren van onze missie en visie en gebaseerd op genoemd 

Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020. Pro Persona is een grote opleider in 

de regio zowel voor de artikel 3 als de artikel 14 BIG beroepen. Met een Centraal 

Opleidingsplan 2018-2020 wordt een balans gerealiseerd tussen een middellange termijn-

opleidingskoers en kaders op centraal niveau. Deze balans is richtinggevend en bindend 

voor de concrete decentrale invulling van het opleidingsaanbod dat zoveel mogelijk recht 

doet aan de eigenheid, ontwikkelfase en afgeleide leerbehoeften van de specifieke RVE’s. 

 

Het totale opleidingsaanbod kent de navolgende indeling: 

Initiële scholing: 

 A-opleiding (psychiater) 

 De P-opleiding (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog) 

 Verpleegkundige opleiding (MBO, HBO, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, 

Verpleegkundig specialist) 

Bij- en nascholing: 

 Verplichte / facultatieve scholing 

 Scholing specifieke groepen, te weten (toekomstige) leidinggevenden, 

programmaleiders, regiebehandelaars, fellowship psychiatrie, hoofden 

zorgprogramma 

 Scholing via hoofden zorgprogramma (gerelateerd aan zorgprogramma) 

 Scholing ondersteunende diensten 

 

In september 2019 zijn in opleiding: 

 41 leerlingen HBO-Verpleegkunde  

 19 leerlingen MBO-Verpleegkunde 

 15 leerlingen VIOS (Verpleegkundigen In Opleiding tot Specialist) 

  6 leerlingen SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) 

 38 leerlingen AIOS (Arts in opleiding tot Specialist) 

  5 leerlingen GIOP (Psychotherapeut in opleiding) 

 39 leerlingen PIOG (Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding) 

 36 leerlingen GIOS (Klinisch psycholoog in opleiding) 

Per 1 januari 2019 is, op verzoek van TOP-opleidingsplaatsen, onder regievoering van Pro 

Persona een van de vier proeftuinen voor de GZ-opleiding in Nederland gestart.  

Doelstelling van deze proeftuinen is het breder opleiden van psychologen in opleiding tot 

GZ-psycholoog (PIOG). Deelnemende instellingen bieden hiertoe gecombineerde 

opleidingstrajecten, waarbij PIOG’s 2 x 1 jaar in verschillende instellingen/sectoren worden 

opgeleid. Overige deelnemers in 2019 waren Pluryn, Conrisq groep en Karakter. In totaal 

zijn in 2019 tien PIOG’s met zo’n traject gestart. De eerste opleidingstrajecten zullen eind 

2020 worden afgerond. De ervaringen zijn tot nu toe positief. Op basis hiervan zijn in 

februari 2020 voor 2021 in totaal 14 nieuwe gecombineerde trajecten aangevraagd, met in 

totaal acht samenwerkingspartners, waarvan vijf nieuw (sectoren verpleeghuiszorg, 

ouderenzorg, jeugdzorg, revalidatie, vrijgevestigde praktijk).  

3.4. Onze onderzoeken 

 

Het wetenschappelijk onderzoek van Pro Persona, ondergebracht in Pro Persona Research, 

is al jaren een factor van betekenis. De onderzoekslijn Angst & Depressie vormt samen met 

de Radboud Universiteit NyCare en is met twee hoogleraren nauw verbonden aan de twee 

TOPGGZ afdelingen. De onderzoekslijn Pro-Fit (Pro Persona Research on general Factors in 
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treatment outcome) heeft met twee hoogleraren een sterke link met de Basis GGZ. 

Daarnaast wordt er binnen de forensische psychiatrie onderzoek gedaan waar prof. Robert-

Jan Verkes aan is verbonden.  

In 2019 heeft Pro Persona Research twee nieuwe hoogleraren mogen verwelkomen: Gert-

Jan Hendriks met als leeropdracht “behandeling van angststoornissen en depressie bij 

ouderen” en Mario Braakman is benoemd tot hoogleraar “Transculturele Forensische 

Psychiatrie”. Het totaal aantal (veelal bijzonder) hoogleraren/lectoren werkzaam bij Pro 

Persona komt daarmee op negen. 

De doelstelling voor de komende twee jaar is om Pro Persona Research zowel intern als 

extern sterk te profileren, gecombineerd met innovatie-initiatieven in de zorg. Daarvoor 

wordt de ondersteunende organisatie van Pro Persona Research verder 

geprofessionaliseerd. In 2019 is hiermee al gestart. De professionalisering betreft zowel de 

kwaliteit van het onderzoek en het begeleiden van promovendi en opleidelingen bij hun 

onderzoeksprojecten, als het inrichten van een structuur voor het gebruik van bestaande 

data voor beleidsondersteuning en wetenschappelijk onderzoek onder de huidige wetgeving 

(AVG). Hoewel Pro Persona Research zich nog sterker wil profileren, waren de 

onderzoekers zeker niet onzichtbaar in 2019. Met lezingen in binnen- en buitenland en vele 

Nederlandse en internationale publicaties staan ze wederom goed op de kaart. 

 

3.5. Onze innovaties 

 

3.5.1. Expertise Centrum Depressie 

Ons expertisecentrum Depressie heeft vanuit deelname aan diverse onderzoeken 

verschillende innovaties doorgevoerd: 

 Intensief sporten - aerobische sport wordt als augmentatie strategie voor standaard 

CGT behandeling aangeboden. Daarnaast wordt de Sportmodule grootschalig 

aangeboden 

 Ervaringskennis - in samenwerking met de Depressie Vereniging is een online 

community ‘Depressie Connect’ gestart 

 Intensiteit van behandelen - op onze ambulante afdeling wordt op basis van goede 

resultaten uit onderzoek nu 2x per week cognitieve gedragstherapie aangeboden 

 Farmacogenetica bij tricyclische antidepressiva - gentypering bij gebruik van 

antidepressiva helpt om sneller medicatie op een juist spiegel in te stellen waardoor 

afname van depressie sneller bereikt wordt  

 Ketamine bij therapieresistente depressie – toediening van esketamine heeft een 

positief effect. Wij werken mee aan een onderzoek om intraveneuze toediening te 

vervangen door orale inname. 

 

3.5.2. Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS 

De TOPGGZ kliniek van Overwaal kent nieuw behandelaanbod op basis van onderzoek: 

 Kortdurende ambulante intensieve exposure behandeling voor Paniekstoornis/ 

Agorafobie, Obsessieve Compulsieve Stoornis en PTSS – een intensieve 

behandeling van 4 tot 8 dagen met wekelijkse boostersessies die een groot 

behandeleffect laat zien 

 ChIP (Changing Interpretation in PTSD) - een eHealth training gericht op het 

veranderen van deze negatieve interpretatiestijl 

 EXPO - leerprocessen bij angststoornissen. Voorafgaand aan de behandeling wordt 

aan de hand van drie computertaken gericht op exposure en extinctieleren een 

specifiek extinctieprofiel van een patiënt vastgesteld. 
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3.6. Onze medezeggenschap 

Medezeggenschap en betrokkenheid van medewerkers, cliënten(raden) en familieraad 

beschouwt Pro Persona als belangrijke pijlers van de zorg. Ze houden ons een spiegel voor. 

De Raad van Bestuur en directies zetten zich in voor gedragen beleid en het in 

gezamenlijkheid doorspreken van ontwikkelingen. Pro Persona kent de volgende gremia: 

 OR Pro Persona GGZ 

 OR Pompestichting 

 Cliëntenraad per RCG waarvan delegaties het Gemeenschappelijk Overleg 

Cliëntenraden vormen 

 Familie- en naastenraad 

 Patiëntenberaad Pompestichting. 

Belangrijk thema’s bij de ondernemings- en cliëntenraden waren dit jaar de herijking van 

de missie en visie en het strategische veranderplan 202021. Ook is de vormgeving van 

participatie een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Instemmings- en 

adviesaanvragen betroffen benoemingen, reorganisaties en aanpassingen van reglementen, 

procedures of werkwijzen bijvoorbeeld in het kader van de invoering van de WvGGZ. In 

2019 is een nieuw convenant afgesloten met de OR Pro Persona GGZ. Ten tijde van het 

schrijven van dit jaarverslag is met de cliëntenraden nog geen overeenstemming bereikt in 

welke hoedanigheid de veranderingen in het kader van de nieuwe Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (WMCZ) per 1 juli 2020 vormgegeven worden. 

Sinds de zomer van 2019 zijn de familieraad Noord, Zuid en de Centrale Familieraad samen 

op een eigentijdse wijze georganiseerd in één Familie- en naastenraad die op elke locatie 

een familienetwerk opzet zodat de belangen van cliënten én hun familie en naasten 

structureel aandacht krijgen.  
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4. Vooruitblik 2020 

Onderstaande onderwerpen vormen belangrijke kernpunten voor 2020. 

4.1 Strategie en veranderstromen 

De nieuwe missie en visie vormt dé basis voor verdere doorontwikkeling van een optimale 

organisatiestructuur en –besturing van Pro Persona. Strategische doelstellingen zijn 

doorontwikkeld en vastgelegd in het Strategisch Kader Pro Persona 202021.  

Op het gebied van zorg richten wij ons op: 

 Betere service vanuit de planbare zorg 

 Geambulantiseerd werken als uitgangspunt 

 High Intensive Care en Beveiligde Intensive Care 

 Kwalitatief hoogwaardige langdurige zorg 

 Forensische zorg vanuit levensloop. 

Wij gaan de zorg anders organiseren waarbij de volgende veranderstromen centraal komen 

te staan: 

 Klinieken & acute keten 

 FACT en wijkgerichte zorg 

 Planbare zorg 

 Voortgezette Behandeling Wolfheze 

 Forensisch Psychiatrische Zorg vanuit de Pompe Stichting. 

De veranderstroom Planbare zorg loopt voorop met pilots waarin vernieuwend in één 

behandelteam wordt samengewerkt door generalistische en specialistische behandelaren. 

Het bieden van effectieve behandelingen met een zo kort mogelijke wacht- en doorlooptijd 

is succesvol en leidt tot een hoge cliënt- en verwijzertevredenheid over de kwaliteit van 

behandeling. 

De interne dienstverlening faciliterend aan het primaire proces wordt opnieuw ingericht 

vanuit de missie en strategie om deze wendbaar, flexibel en vanuit cliëntstromen te 

organiseren. Voor de ondersteunende processen geldt: 

 Vastgoedbeleid is faciliterend en dienend aan de zorg 

 Efficiënt en effectief 

 Wendbaar en flexibel werken 

 Innovatie, opleidingen en onderzoek als motor voor continu verbeteren 

 Participatie in (beleids)ontwikkeling. 

Zoals aangegeven in het voorwoord werkt Pro Persona toe naar een structureel gezonde 

bedrijfsvoering binnen elk organisatieonderdeel.  

4.2. Huisvesting voor de toekomst en duurzaamheid 

Wij zijn in 2019 dan ook aan de slag gegaan met strategisch huisvestingsmanagement. Dit 

draait in de kern om het optimaal ondersteunen van een organisatie met passende 

huisvesting. Het doel is om de huisvesting van Pro Persona zo te gaan regelen dat die 

aansluit bij de missie en visie, bijdraagt aan het realiseren van de strategische 

doelstellingen én past binnen het budget. In een strategisch huisvestingsplan zetten wij dit 

uiteen. 
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Met het strategisch huisvestingsplan kennen wij onze huisvestingskosten, en werken wij op 

een goed geplande manier aan achterstallig beheer en onderhoud of de aanpassing van een 

werkomgeving als die niet meer aansluit bij onze vernieuwende manier van werken. Een 

healing environment en een prettige werkplek spelen immers ook een belangrijke rol in het 

werkplezier van onze medewerkers. 

Wij voldoen aan de wettelijke vereisen m.b.t. verduurzaming. Startpunt voor verdere 

verduurzaming binnen Pro Persona was de uitreiking van Milieuthermometer Zorg 

certificaten. In 2019 heeft onderzoek plaatsgevonden en zijn plannen gemaakt voor de 

speerpunten van 2020:  

 Stop de verspilling – wij starten met het reduceren van 20% van onze 

voedselverspilling 

 C02 reductie – elektriciteitsverbruik via zonnepanelen is in gang gezet om in 2030 

tot een reductie van 50% te komen. 

4.3. Wachttijden 

De snelle toegang tot behandeling is in 2019 een belangrijk aandachtspunt omdat Pro 

Persona op de meeste locaties de gewenste snelheid van de Treeknorm niet haalt. Pro 

Persona investeerde hiervoor in de kwaliteit van de organisatie maar ook in innovatie en 

toepassingen van eHealth, bijvoorbeeld bij preventie-interventie in de Basis GGZ.        

Doel: iedereen snelle toegang tot behandeling garanderen.  

In 2019 is gestart met Taskforce wachttijden bijeenkomsten in Gelderland-Zuid en 

Gelderland-Midden met netwerkpartners, verzekeraars en Mind (patiëntenorganisatie). 

Daarnaast is op de locatie Arnhem gestart met de pilot ‘HulpvraagPlus’: een vraag 

gestuurde aanpak voor cliënten met zeer complexe problematiek waarbij experts uit 

meerdere teams samenwerken om toch tot een passend hulpaanbod te komen zonder 

“schotten”. Ook is er met de collega’s van de verslavingszorg een gezamenlijk initiatief 

gestart om tot een breed gedragen taskforce EPA te komen in de regio Gelderland-Midden 

(in samenwerking met gemeenten, ketenpartners zorg/veiligheid etc.) in de stuurgroep 

Verward Gedrag Gelderland-Midden. 

In 2020 ligt er de interne opdracht om de wachttijden binnen de treeknormen te hebben 

gebracht en fors meer cliënten te behandelen. Dat doen wij door: 

 Regie op de instroom – doorstroom – uitstroom van cliënten binnen Pro Persona en 

in de regio  

 Effectief inzetten op de behandelcapaciteit  

 Sturen op de behandelduur (en daarmee tevens op de gemiddelde prijs per cliënt).  

Als onderdeel van het ‘Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe 

GGZ’ opgesteld door GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland van maart 2020 richt 

Pro Persona samen met partners regioteamtafels in die vastgelopen complexe casuïstiek 

met doorzettingskracht begeleiden. Voor elke patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria 

voor hoogcomplexe GGZ wordt een integraal behandel- en zorgplan opgesteld en wordt 

vervolgbehandeling geboden. 
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5. Kerngegevens in beeld 

5.1 Cliënten Pro Persona GGZ 

Aantal cliënten 2019 SGGZ BGGZ Totaal 

Volwassenen 9.872     

Ouderen 2.678     

Jeugd 1.393     

Totaal 13.943 2.771 16.714 

 

Aantal wachtenden op 
eerste intake Arnhem Ede Tiel Nijmegen Wolfheze 

(cijfers begin 2020) 

BGGZ 7 8 6 6 n.v.t. 

SGGZ 163 114 25 112 26 

 

Klachten Wkkgz 2018 2019    
Behandeling 88 69    
Bejegening 13 20    
Overig (o.a. wachttijden) 29 11    
Totaal 130 100    
 
      
Klachten BOPZ 2015 2016 2017 2018 2019 

Gegrond 13 38 14 16 16 

Ongegrond 36 48 33 62 71 

Deels gegrond/ongegrond 1  -  -  - 2 

Totaal 50 86 47 78 89 

 

CQI-metingen 2019 
(Ambulante zorg)  
Aantal waarderingen 4.823 

Cijfer (gemiddeld) 7,9 

 

5.2 Patiënten Pompestichting 

Aantal patiënten 2019   

Pompestichting Behandelkliniek 
Nijmegen 
(m.u.v. sociowoningen)   

Kliniek 142 

Transmuraal 38 

    

Pompestichting LFPZ 
(Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg) 108 

    

Pompestichting FPA Kompas/BIC 
(Forensisch Psychiatrische afdeling) 55 

    

Pompestichting Kairos   

ZVW 964 

Forensisch (ambulante behandeling) 614 

    

Totaal 1.921 
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5.3 Medewerkers en verzuim 

Medewerkers 
(gem. aantal in fte’s) 2019 

 
2018 

Holding 376 371 

GGZ 1.263 1.321 

Indigo  37 55 

Pompe 522 508 

Totaal 2.198 2.255 

 

Aantal vrijwilligers 250  

   

Verzuim % 2019  

Pro Persona  5,67  

Branche 6,20  

 

5.4 Zorgopbrengsten 
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5.5 Resultaat 

 

 

Het geconsolideerde resultaat over 2019 is 6,1 miljoen EUR positief. De intensieve 

aandacht binnen de organisatie om resultaten waar te maken, heeft in 2019 geleid tot een 

opsprong van het resultaat in vergelijking tot voorgaand jaar. Daarnaast heeft een vrijval 

van de onderhoudsvoorziening plaatsgevonden en ontstond een positief effect vanuit de 

afwikkeling van zorgopbrengsten uit voorgaande jaren. De ontwikkeling van het 

zorgresultaat blijft een aandachtspunt.  

Voor 2019 hadden wij een positief geconsolideerd resultaat begroot van 0,5 miljoen EUR. 

Kijkend naar het geconsolideerde resultaat uit reguliere bedrijfsvoering hebben wij dit niet 

behaald. De productie en daarmee de opbrengsten bij Indigo en Pro Persona GGZ bleven 

achter op begroting. In 2018 hadden wij ook reeds te maken met een te lage productiviteit. 

In 2019 zijn wij ons verder gaan richten op financieel herstel om in de toekomst een 

duurzaam gezonde organisatie te blijven. Hier wordt in 2020 verder vervolg aan gegeven. 

De verwachting is dat alle maatregelen die genomen zijn en worden leiden tot een herstel 

in het resultaat in de komende jaren. 

Voor 2020 is een positief geconsolideerd resultaat van 3,5 miljoen EUR begroot. Dit 

resultaat is mede tot stand gekomen vanuit de maatregelen die zijn en worden genomen 

om in de komende jaren tot een herstel in het resultaat te komen. Op dit moment is nog 

niet bekend wat het effect van de corona pandemie zal zijn op ons resultaat 2020.   

5.6 Ratio’s en liquiditeiten 

Stichting Pro Persona Holding geconsolideerd, Stichting Pro persona Holding geconsolideerd 

minus de Pompestichting en de Pompestichting voldoen aan de minimaal gestelde ratio’s 

van de banken. De solvabiliteit van Pro Persona Holding geconsolideerd is 24,8%. Voor Pro 

Persona geconsolideerd minus de Pompestichting is de solvabiliteit 29,3% en de DSCR 

1,83.   

De impact van de corona pandemie op onze bankratio’s is op dit moment nog niet bekend 

maar wordt voortdurend gemonitord. De gemaakte impactanalyses worden dagelijks 

aangevuld met recente informatie en beoordeeld. Vooralsnog zijn er geen 

liquiditeitsproblemen en wordt de continuïteitsborging op de voet gevolgd. Pro Persona 

maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. 

5.7 Risico’s 

De grootste risico’s loopt Pro Persona aan de omzetkant. Onderdeel hiervan is de 

terugbetaling en afrekening op basis van contractvoorwaarden van zorgverzekeraars.  

Geconsolideerd resultaat Pro 

Persona Holding
x miljoen EUR 2019 2018

resultaat 6,1            -1,5           

resultaat uit reguliere bedrijfsvoering -2,0           -4,0           

Resultaat per onderdeel
x miljoen EUR 2019 2018

GGZ -0,8           -1,4           

Indigo -0,7           -0,5           

Pompe 7,7            0,5            

Totaal 6,1            -1,5           

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



18 

 

De risico’s ontstaan bijna volledig doordat de gemiddelde prijs per unieke cliënt hoger is 

dan afgesproken. Pro Persona stuurt hier dan ook met name op, om die te verlagen, en 

streeft er naar de uitgangspositie te verbeteren door met zorgverzekeraars 

meerjarenovereenkomsten af te sluiten. Met de voor Pro Persona twee grootste 

verzekeraars in de regio zijn hierin al stappen gezet en ontstaat er een strategisch 

partnerschip. De stappen in de richting van meerjarenovereenkomsten en de daling van de 

impact van de zelfonderzoeken zijn belangrijk in het onder controle krijgen van deze 

risico’s.  

Andere risico’s ziet de Raad van Bestuur ten aanzien van ontwikkelingen in de 

arbeidsmarkt, ziekteverzuim en achterblijvende efficiency ten opzichte van begrote 

normatieve uren. Met uitgangspunten in het kader van strategische personeelsplanning en 

met genoemd Beleidskader Optimalisatie Effectiviteit Zorg 2017-2020 is in 2018 gewerkt 

aan optimale behandeling in plaats van maximale behandeling. Dat geldt zowel voor de 

inhoud als de tijdsintensiteit en duur van de behandelingen. Daarbij hoort tevens een 

optimale disciplinemix, binnen de financiële kaders. De strategische doelstellingen zijn in 

2019 doorontwikkeld. Zie hoofdstuk 4. In 2019 is vanwege de implementatie van 

voornoemd strategisch kader, een start gemaakt met de opzet van een nieuwe 

organisatiestructuur binnen Pro Persona. De voorgenomen wijzigingen in de 

organisatiestructuur moeten het management maximaal in staat stellen om de 

organisatiedoelen en sturingsindicatoren in verbinding met de externe omgeving op 

effectieve wijze te realiseren. Een heldere feedbackloop zal Pro Persona in staat stellen om 

continue te leren en doelstellingen waar nodig bij te stellen. 

Totdat een nieuwe organisatiestructuur en besturing zijn ingeregeld geldt een 

overgangssituatie waarin Pro Persona al in 2018 begonnen is kwaliteitstoename en 

efficiencywinst te realiseren, bijvoorbeeld met de invoering van een nieuw HR- en 

Financieel systeem (AFAS) en het optimaliseren van ICT infrastructuur waarbij 

informatieveiligheid speciale aandacht heeft. 

De huidige coronacrisis heeft ook risico’s in zich. In hoofdstuk 6 staat een toelichting 

hierop. 

Het monitoren van de risico’s gebeurt onder andere door het persoonlijke gesprek met 

directie door de Raad van Bestuur. Ondersteunend hierbij is dat medewerkers van de 

ondersteunende diensten dichterbij de verschillende locaties acteren waardoor directer op 

verschillen tussen geprognotiseerde resultaat en het werkelijke resultaat gestuurd kan 

worden. 
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6. COVID-19 

6.1  Impact corona pandemie 

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus (COVID-19). 

Begin 2020 kregen landen te maken met het coronavirus COVID-19, en met een 

wereldwijde pandemie die ook Nederland raakte. Halverwege maart 2020 heeft de 

Nederlandse overheid beleid opgesteld en de eerste maatregelen getroffen om het 

coronavirus te beheersen en bestrijden. Deze maatregelen en de impact daarvan zijn 

ongekend. Pro Persona doet er alles aan om in de coronacrisis zo goed mogelijk voor haar 

cliënten (én medewerkers) te blijven zorgen, dat is prioriteit nummer één.  

Pro Persona heeft forse maatregelen moeten treffen, hetgeen aanzienlijke impact heeft op 

onze cliënten, op de medewerkers, op alle processen maar ook op de financiën. Zo zijn veel 

ambulante contacten gestopt, zijn groepstherapeutische behandelcentra gesloten en 

werden extra corona afdelingen geopend. Daarnaast is er versneld ruimte gemaakt in de 

locatie in Tiel voor de benodigde ruimte van netwerkpartners dichtbij het ziekenhuis. Pro 

Persona volgt de aanbevelingen van de overheid en het RIVM.  

 

De impact van de gehele coronacrisis is afhankelijk van de mate, gevolgen én de duur van 

de crisis en hier bestaat momenteel grote onzekerheid over. Pro Persona kent dus de 

impact nog niet op financieel vlak. 

 
6.2  Gestelde regelingen en faciliteiten vanuit de overheid 

De belangrijkste financieringsbronnen voor Pro Persona zijn de Zorgverzekeringswet 

(ZVW), de  Wet Langdurige Zorg (WLZ),  de Forensische Zorg (FZ) en de Wet 

Maatschappelijke Opvang (WMO). In het kader van het waarborgen van de continuïteit van 

Pro Persona zijn vanuit alle financieringsbronnen reeds continuïteitstoezeggingen gedaan, 

die hieronder zijn uitgewerkt. De juridische status/hardheid van deze toezeggingen is nog 

onderhanden en moet dan ook de komende periode nog concreter worden.  

Daarnaast is er een beleidsregel door de NZa gepubliceerd (versie 1) over hoe ‘zorg op 

afstand bij corona’ gedeclareerd kan worden bij de meest gebruikte declaratietitels. Dit 

betekent voor Pro Persona dat zorg digitaal plaats kan vinden in plaats van in de 

behandelkamer of op locatie van de zorginstelling, zoals via (beeld)bellen, email of chatten. 

 

Zorgverzekeringswet  

Zorgverzekeraars Nederland heeft in meerdere brieven laten weten zich in te zullen zetten 

voor een vergoeding van de noodzakelijke kosten en de intentie te hebben om ggz-

instellingen niet in de problemen te laten komen als gevolg van de coronacrisis: 

 brief 17 maart over instellingen in de basisinfrastructuur,  

 brief 23 maart waarin helderheid wordt gegeven ten aanzien van aanbieders in de 

langdurige zorg,  

 brief 25 maart met algemene aankondiging van voorbereiding van 

ondersteuningsmaatregelen m.b.t. de ZVW-zorg en  

 brief 5 april met nadere duiding van de vormgeving van de 

ondersteuningsmaatregelen).  

 

De invulling van de ondersteuningsmaatregelen op het vlak van opbrengstderving, 

kostenvergoeding en liquiditeit  is op dit moment nog niet concreet uitgewerkt. Hierover 

worden door GGZ NL (in verbinding met haar leden) intensieve gesprekken gevoerd met 

Zorgverzekeraars Nederland. In de komende periode gaat meer concreetheid ontstaan over 

financiële steun. De verwachting is dat gemaakte kosten volledig vergoed zullen worden 

(aantoonbaarheid) en dat een continuïteitsbijdrage zal worden gedaan tussen 60-85% van 
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de gemiste omzet. Voor instellingen met klinische en acute voorzieningen is genoemd dat 

tenminste 85% van de omzet vergoed gaat worden. Vanuit de branchevereniging wordt 

ingezet dat voor de instellingen met klinische en acute voorzieningen 100% van de omzet 

vergoed gaat worden.  

 

Wet Langdurig zorg  

Op 23 maart 2020 en 16 april 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland brieven (kenmerk: 

B-20-5241 respectievelijk B-20-5269) verstuurd aan de brancheorganisaties van diverse 

zorgsectoren, waaronder de VGN, om financiële helderheid te verschaffen aan 

zorgaanbieders in de langdurige zorg. De maximale inspanningen die deze zorgaanbieders 

leveren aan een van de meest kwetsbare groepen mensen van onze samenleving, kan 

enkel wanneer zorgkantoren maximaal comfort kunnen bieden met betrekking tot de 

financiële gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben als doel om een negatief effect van de 

coronacrisis op de financiële positie van de zorgaanbieder te neutraliseren, door middel van 

maatregelen van tijdelijke aard op de WLZ (in ieder geval van 1 maart tot 1 juni 2020). Dit 

gaat over het volgende:  

1) Extra kosten (separaat geregistreerd) die gemaakt worden voor de levering van zorg 

als gevolg van de coronacrisis, zoals extra inzet van directe personele kosten en zorg 

gebonden materiële kosten, kunnen straks vergoed worden via een nieuwe regeling 

van de NZa.  

2) Compensatie van omzetderving als gevolg van de coronacrisis: conform omzet in het 

contract of een zo goed mogelijke inschatting. Gevraagd wordt om te verkennen hoe de 

omzetdaling kan worden beperkt.  

3) Doorbetaling van voorschotten om de liquiditeit op peil te houden, zonder aanpassing 

aan de werkelijke productie.  

4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording van gemaakte afspraken in de crisisperiode. 

Ondanks dat deze maatregelen per heden nog worden uitgewerkt door de betrokken 

partijen wordt in beide brieven benoemd dat de zorgaanbieder nu al uit kan gaan van 

de beschreven oplossingen.  

 

Forensische Zorg  

Op 30 maart 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een brief (kenmerk: 

2873214) aan de Tweede Kamer gestuurd met maatregelen (in ieder geval tot 1 juni 2020) 

van de DJI om de zorgaanbieders van de forensische zorg financiële zekerheid te bieden:  

1) Extra kosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed.  

2) Zorgaanbieders mogen een (extra) voorschot aanvragen.  

3) In geval van een significante omzetdaling als gevolg van de coronacrisis worden de 

forensische zorgaanbieders gecompenseerd. Gevraagd wordt om te verkennen hoe de 

omzetdaling kan worden beperkt.  

4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording die de continuïteit van zorglevering kunnen 

belemmeren (m.u.v. rechtmatigheid van gedeclareerde zorg en extra kosten van de 

eerstgenoemde maatregel).  

 

Wet Maatschappelijke Opvang – Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning 

Het  Rijk heeft op 25 maart de beleidslijn gepubliceerd over de bekostiging van de zorg. 

Een lijn die een dringend beroep doet op gemeenten om de financiering van de continuïteit 

van zorgaanbieders te borgen. De VNG heeft op 16 april daartoe een handreiking 

gepubliceerd. Deze handreiking gaat over de wijze waarop omzetgarantie wordt bepaald, 

waarbij nadere uitwerking volgt over het afleggen van verantwoording over rechtmatigheid 

en doelmatigheid hiervan. De uitwerking voor het garanderen van de maandomzet betreft 
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de maanden maart, april en mei. Kern van de afspraak is dat financiering van de omzet 

wordt doorgezet op het niveau van voor de coronacrisis. Het omzetniveau dat 

gegarandeerd is, wordt bepaald aan de hand van het maandgemiddelde van de omzet voor 

geheel 2019, aangevuld met de in het contract voor 2020 toegepaste indexatie of aan de 

hand van de omzet van de eerste maanden van 2020, afhankelijk van de uitwerking van de 

handreiking van de VNG door iedere gemeente.  

6.3  Gevolgen voor Pro Persona  

Op basis van voorgenoemd beleid is het voor Pro Persona zo dat de gemaakte kosten en 

gederfde opbrengsten als gevolg van de coronacrisis vergoed worden omdat het doel is 

uitgesproken om “een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van de 

zorgaanbieder te neutraliseren”.  

Pro Persona heeft vanaf het begin van de in Nederland ingevoerde maatregelen (16 maart 

2020) de administratieve organisatie zo spoedig mogelijk ingericht. Hierdoor is voorzien in 

het separaat registreren van inkoop materialen, van verzuimcijfers en oorzaken, van 

(ontwikkelingen in) productiecijfers etc. Dit om zo snel mogelijk zicht te krijgen op 

extra/excessieve kosten en op omzetderving als gevolg van de coronacrisis, maar ook om 

in een later stadium verantwoording af te kunnen leggen. Er is een specifieke kostenplaats 

en grootboekrekening aangemaakt waarmee aanschaf materialen en dienstverlening 

separaat kan worden geregistreerd. Ook zijn de mogelijkheden ingezet hoe met name de 

omzetdaling kan worden beperkt zoals digitale zorglevering via bijvoorbeeld beeldbellen. 

Tevens zijn de mogelijkheden ingezet om (met name personele) kosten te beperken door 

bijvoorbeeld medewerkers voor ander werk in te zetten. 

Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende 

duidelijk. Maar op basis van de intentie afspraak van de zorgverzekeraars en de minister, 

hebben wij de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven. 

Immers Stichting Pro  Persona GGZ en Pompestichting houdt middels bevoorschotting 

voldoende liquiditeit en middels compensatie voor gederfde opbrengsten en extra 

gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 gerealiseerd worden. Op 

basis van de hierboven genoemde gemaakte afspraken vinden wij de 

continuïteitsveronderstelling passend. 

6.4 Risico 

Afhankelijk van de duur van de coronacrisis loopt Pro Persona een risico op de ambulante 

contacten die zijn gestopt en groepstherapeutische behandelcentra die zijn gesloten. De 

meest recente richtlijnen GGZ die gemaakt zijn in nauwe afstemming met RIVM laat zien 

dat ambulante contacten weer opgepakt kunnen worden en ook groepstherapeutische 

contacten. De gebouwelijke beperkingen, en de RIVM richtlijnen laten echter nog niet alles 

toe. Hierdoor wordt vanaf medio mei steeds meer toegewerkt naar volledige hervatting van 

werkzaamheden als voor de coronaperiode maar met meer beeldbellen, thuiswerken en e-

health modules. Pas op het moment dat het virus landelijk onder controle is, is een 

inschatting te maken van de wijze waarop deze contacten en centra weer volledig als 

voorgenomen in de begroting van 2020 kunnen worden opgestart. Pro Persona monitort op 

dagelijkse basis. 
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7. Toezicht – Verslag Raad van Toezicht 

 

7.1 Inleidend 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, is onafhankelijk van de organisatie en heeft 

als hoofdtaak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene 

gang van zaken. Wij geven goedkeuring aan besluiten en stellen documenten vast waar dat 

op grond van de statuten nodig is. Wij zijn werkgever van de Raad van Bestuur, adviseren 

de Raad van Bestuur op verschillende terreinen en werven en selecteren leden voor de 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Regelmatig vindt tussen de (voorzitter van de) 

Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur overleg plaats. 

 

Veranderingen samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

In 2019 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht en Raad 

van Bestuur plaatsgevonden. 

Wegens het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Ron Akkerman, en om de 

werklast van het bestuur beheersbaar te houden, is met ingang van 1 februari 2019 Bart 

Bemelmans als tijdelijk voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd voor een periode tot 

half oktober 2019. Na een zorgvuldige werving en selectie heeft de Raad van Toezicht een 

goede opvolger gevonden in de persoon van Patricia Esveld. Zij is met ingang van 1 

december 2019 benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Verder is per juli 2019, na twee periodes van vier jaar, afscheid genomen van Lucy Schmitz 

als lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dankt haar voor haar inzet en 

bijdrage aan de ontwikkeling van Pro Persona. Krishna Taneja is, eveneens na een externe 

werving- en selectieprocedure, met ingang van 10 september 2019 als opvolger benoemd. 

Ons zittende lid van de Raad van Toezicht, Hester Uhlenbroek, is door de Minister voor 

Rechtsbescherming per 23 oktober 2019 benoemd als lid van de Raad van Toezicht in het 

kader van artikel 3.3. Wet forensische zorg.  

 

Werkwijze 

De Raad van Toezicht werkt ten behoeve van efficiënter en effectiever toezicht met 

commissies.  

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid sprak over de effecten van de wetsontwikkelingen 

(WvGGZ en WMCZ), ontwikkelingen in de acute zorg, wachtlijsten, HPO meting, diverse 

casuïstiek en resultaatsmetingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

 

De Auditcommissie adviseert de Raad van Bestuur omtrent diens financiële taak en bereidt 

in dat kader besluitvorming voor. Gezien het belang van een gezonde financiële 

bedrijfsvoering als basis voor de kwaliteit van zorg kwamen als belangrijkste 

bespreekpunten aan de orde: de voorbereiding van de behandeling van het jaardocument 

(verslagjaar 2018), de financiële prognose 2019, de achterblijvende zorgcontacten mede 

als gevolg van achterblijvende efficiency (ten opzichte van begrote normatieve uren/IPM), 

de ontwikkeling van het resultaat in 2019 en de mogelijkheden het financiële tij te keren.  

Gezien het (doorlopende) negatieve financiële resultaat op de zorg is meermaals gesproken 

over de sturing, de rapportages en alternatieve scenario’s. Op basis van nieuwe 

strategische keuzen en aanpassing van processen en sturing zal ook een hernieuwde 

meerjarenbegroting worden opgesteld. Dit om zorg te dragen voor een langdurig positieve 

exploitatie en het (ruim) voldoen aan de ratio’s, onder andere in verband met onze 

financiering. 

De voorzitter van de Auditcommissie is betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe 

financieel directeur wegens de pensionering van de vorige directeur. 

 

De Remuneratiecommissie heeft zich in 2019 beziggehouden met het voeren van 

(jaar)gesprekken met de (interim-)bestuurder(s). De ingelaste bestuurlijke interim-periode 

en het selectieproces voor de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur vroegen veel aandacht.  
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Voor de bezoldiging van de bestuurders past de Raad van Toezicht de kaders toe van de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  

 

In de jaarrekening wordt de honorering gespecificeerd. Dit geldt ook voor de honorering 

van de Raad van Toezicht. 

 

Opleiding en functioneren 

In het kader van good governance streven wij ernaar om bestuur en toezicht optimaal 

vorm en inhoud te geven. Wij vinden het in dat kader van belang om kritisch te reflecteren 

op het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de onderlinge 

samenwerking.  

In 2019 is op meerdere momenten met elkaar hierover gesproken, mede in verband met 

de bestuurlijke interim periode en het werven van nieuwe leden van beide organen. Uit de 

zelfevaluatie die de Raad van Toezicht hield komt naar voren dat de Raad in de huidige 

lastige tijden in saamhorigheid grote inzet vertoont om het toezicht van waarde te laten 

zijn voor de organisatie. Wij hebben een verdergaande verbinding met de organisatie 

opgezocht en om betere rapportagelijnen gevraagd om onze rol bij de veranderings- en 

sturingsvraagstukken goed te kunnen invullen. 

Daarnaast hebben zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht afzonderlijk van 

elkaar meerdere opleidingen en cursussen gevolgd. De leden van de Raad van Toezicht zijn 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).  

 

7.2 Vergaderingen en bijeenkomsten 

De agenda van de Raad van Toezicht kent jaarlijks terugkerende onderwerpen als kwaliteit 

en veiligheid van zorg, onderzoek en ontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering. Die 

onderwerpen worden steeds gevoed vanuit actuele externe en interne ontwikkelingen. 

 

Strategieontwikkeling 

In 2019 hebben wij in het bijzonder aandacht besteed aan strategieontwikkeling.  

Van Pro Persona wordt vernieuwing en flexibiliteit gevraagd. Zonder 

samenwerkingspartners kan Pro Persona de verwachtingen van de maatschappij niet 

waarmaken. De herijkte missie en visie, waar de Raad van Toezicht bij betrokken was, 

vormt de basis voor het organisatie brede ‘verandertraject 202021’. Het verandertraject 

raakt de maatschappelijke profilering, het stakeholdersmanagement, de matrixorganisatie, 

de besturing en het vastgoed. Pro Persona richt zich daarnaast op financieel herstel. Een 

voorwaarde om dagelijks goede zorg te blijven leveren in een prettige leef- en 

werkomgeving.  

De Raad van Toezicht onderschrijft de ontwikkelingen vanuit interne en externe signalen en 

mede in het licht van de financiële zorgen die er zijn. Wij zetten in op herkenbare 

ontwikkelingen intern die aansluiten bij ontwikkelingen in de keten. Geconcludeerd is dat 

de ontwikkelingen ons ook noodzaken de vastgoedstrategie te actualiseren. Dit gebeurt 

samen met een extern bureau. De Raad van Toezicht is daar vanaf het begin bij betrokken, 

gezien het grote belang van de te maken keuzen. Niet alleen voor een gezonde 

bedrijfsvoering maar ook als bijdrage aan optimale zorg voor onze cliënten en voor het 

mogelijk maken van flexibiliteit en innovaties. 

 

Financiën en risico’s 

Het afgelopen jaar was er voortdurend aandacht voor de kwaliteit van de zorginhoud met 

een gezonde bedrijfsvoering als basis. Het verschil in financiële resultaten tussen de 

verschillende onderdelen van de Pro Persona Groep is groot. Met name het GGZ-deel heeft 

moeite om binnen een harde marktwerking wendbaar in het zorgaanbod te worden, met 

behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Daarmee liet het geheel aan financiële resultaten 

in 2019 problemen zien. Met veel inzet is er een verbetering gekomen maar werd de 

taakstellende zorgbegroting 2019 in de GGZ niet gehaald. Daarvoor is een veelheid aan 

oorzaken: van contractering, no shows, ziekteverzuim, dure inhuur van externen in 
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verband met de krapte op de arbeidsmarkt tot de noodzaak de eigen processen nog verder 

te verbeteren. Achterliggend wordt gewerkt aan het verkorten van de wachtlijsten (lees: 

verhoging doorstroming en beperken behandeltijd) en het beheersen van de gemiddelde 

kosten per patiënt. De voorgestelde maatregelen om op kwetsbare punten te verbeteren 

zijn uitgebreid besproken.  

De resultaten hiervan laten verbetering zien maar zullen verdere structurele veranderingen 

in de werkwijze en organisatie van het GGZ-deel nodig hebben. De negatieve 

zorgexploitatie baart de Raad van Toezicht zorgen: de normale exploitatie (geschoond voor 

incidentele posten) dient immers positief te zijn. De Raad van Toezicht benadrukt het 

belang van tijdige en werkbare financieringsafspraken met zorgverzekeraars en gemeenten 

die gericht zijn op lange termijn zekerheid en kwaliteit van zorg. Wij steunen de Raad van 

Bestuur om te komen tot duurzaam partnership met deze partijen. Realiteit nu is dat wij 

nog veel discussiëren over de betaling van door Pro Persona geleverde zorg en dat geeft 

veel onzekerheid voor de financiële positie van Pro Persona. 

 

Kwaliteit en veiligheid 

De Raad van Toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de 

zorg. Geconstateerd wordt dat binnen Pro Persona met grote inzet wordt gewerkt aan 

systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor 

zowel cliënt als medewerker. De ‘cliënttevredenheid’ en ‘medewerkerstevredenheid’ zijn 

voor de Raad van Toezicht belangrijke pijlers. In 2019 deden zich bij de Pompestichting 

helaas in een korte periode 5 incidenten voor, hetgeen zeer uitzonderlijk is. De incidenten 

hadden grote impact op zowel de maatschappij als op cliënten en medewerkers. De Raad 

van Toezicht is van mening dat bestuur en directie goed hebben gereageerd op alle 

reacties, gevoelens en de media-aandacht. Alle incidenten zijn zowel intern als extern 

onderzocht om te komen tot aanbevelingen en leerpunten in afstemming met de 

Sectordirectie DJI. 

 

Onderwerpen en besluiten 

De Raad van Toezicht heeft in 2019 de volgende besluiten genomen/goedgekeurd: 

 Benoeming interim-voorzitter Raad van Bestuur 

 Hypothecaire geldlening BNG Bank N.V. 

 Jaarrekening 2018 

 Benoeming voorzitter Raad van Bestuur 

 Bestuursbevoegdheid t.a.v. rechtshandelingen met bepaald geldelijk belang 

 Benoeming lid Raad van Toezicht 

 Aanpassing reglementen RvT en RvB 

 WNT Klassenindeling Pro Persona Groep (evaluatie 2019, indeling 2020) 

 Goedkeuring herijking missie en visie Pro Persona Groep 

 Begroting 2020 voorlopige goedkeuring (definitieve goedkeuring 3 maart 2020) 

 Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht 

 Vergaderdata en overige bijeenkomsten 2020 Raad van Toezicht. 

Bij de beoordeling van besluiten en ontwikkelingen neemt de Raad van Toezicht vanuit 

diverse invalshoeken uitgangspunten in acht als cliënt- en medewerkerstevredenheid, 

continuïteit, beheersbaarheid, financiële gezondheid en de omgeving van Pro Persona. 

 

7.3 Tot slot  

Op meerdere momenten hebben wij formeel en informeel gesproken met medewerkers, 

gremia en sleutelfiguren, onder andere tijdens werkbezoeken, tijdens het voor- en 

najaarsoverleg met de Ondernemingsraden van stichting Pro Persona GGZ en van de 

Pompestichting en tijdens een overleg met het zogenaamde Gemeenschappelijk Overleg 

van de cliëntenraden.  

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan deze gesprekken en leerzame ontmoetingen. 
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Wij hebben gezien en gehoord dat de medewerkers zich ten volle inzetten voor de kwaliteit 

van leven van cliënten en hun naasten, daarmee bijdragend aan een waardevolle 

maatschappij, ondanks de moeilijke periode waarin Pro Persona zich bevindt. 

De Raad van Toezicht spreekt hiervoor zijn waardering uit.  

 

 

 

Voor het realiseren van de uitdagende veranderopgave, gekoppeld aan een bijpassende sturing 

en inrichting van de organisatie, staat voor de Raad van Toezicht ‘verbinding’ centraal. 

Verbinding tussen mensen in hoedanigheid van cliënt, medewerker, stakeholder, ketenpartner, 

zorgverzekeraar, maatschappij. 

 

 

 

 

25 mei 2020 

 

Raad van Toezicht Pro Persona Holding 

R. Steenbeek, voorzitter 

G.H.J. Huffmeijer 

F.H. Stegehuis 

K. Taneja 

H. Uhlenbroek 
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Bestuursverslag 2019 

1. Voorwoord 
 

 

Met trots kijken wij terug op wat wij, bij alle tegenslagen, afgelopen jaar gedaan en bereikt 

hebben. Met elkaar en samen met vele partners. Vol energie blijven wij ons inzetten om zo goed 

mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten en aan de 

kwaliteit van de samenleving. 

 

 

Hoewel Pro Persona goede inhoudelijke prestaties levert, is 2019 in financieel opzicht een 

uitdagend jaar. De zorgverlening staat onder druk door financiële tekorten op basis van 

verschillende oorzaken: schaarste op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel, toegenomen 

veiligheidsrisico’s en hoge administratieve lasten, het niet vergoed krijgen van geleverde zorg en 

problemen rondom het uitstromen van cliënten. In de forensische keten waren er meerdere 

gebeurtenissen die veel gevraagd hebben in de aandacht van al onze medewerkers.  

Na het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur begin 2019 is per december 2019 de Raad van 

Bestuur met de komst van Patricia Esveld weer op sterkte. Ook in het directieteam hebben 

wijzigingen plaatsgevonden. Er gingen collega’s met pensioen of vertrokken om andere redenen, 

maar wij hebben ook nieuwe directeuren kunnen verwelkomen om het team te versterken. Dat is 

ook nodig gezien de uitdagingen waar de Pro Persona Groep voor staat. 

Het niet vergoed krijgen van behandelingen die wel geleverd zijn, omdat ze in het contract met 

verzekeraars en gemeenten niet waren voorzien, vormt geen structurele basis voor duurzame 

zorgverlening. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid waarmaken. Maar het 

openhouden van onze voorzieningen voor burgers en verzekerden en hen kwalitatief goede zorg 

blijven bieden, lukt alleen als wij hiervoor reële kostendekkende financieringsafspraken kunnen 

maken. Deze afspraken met verzekeraars en gemeenten moeten zich kenmerken door een eerlijke 

verdeling van risico’s tussen partijen. Uitgangspunt in 2020 is dat al onze activiteiten 

kostendekkend moeten zijn. Wij beoordelen dat per zorgonderdeel.  

Zelf blijven wij alle maatregelen uitvoeren die de zorgverlening en bedrijfsvoering van onze 

organisatie efficiënter en effectiever kunnen maken. Wij richtten ons in 2019 voluit op financieel 

herstel om ook in de toekomst een duurzaam gezonde organisatie te blijven. Een plek waar wij in 

samenwerking met ketenpartners dagelijks goede en innovatieve zorg blijven leveren. Een plek 

waar het voor onze collega’s prettig werken is, binnen een organisatie die duurzaam financieel 

gezond is. Voor 2020 hebben wij met verzekeraars en enkele gemeenten aanvullende afspraken 

kunnen maken die een duidelijk betere uitgangspositie geven en die zich gaan bewegen richting 

meerjarenovereenkomsten. Aangevuld met de interne maatregelen zal dat naar verwachting in 

2020 een fors herstel opleveren. Daarbij zullen wij een andere manier moeten vinden om met 

elkaar ons werk vorm te geven. Nadruk in de forensische psychiatrie binnen de Pompe Stichting is 

gericht op een optimale verbinding tussen zorg en veiligheid. Zowel binnen de hele forensische 

keten als richting de maatschappij. Wij blijven daarin staan voor vertrouwen in de professionals die 

de behandelingen leveren en zetten ons in hen daadwerkelijk minder te belasten met 

administratieve lasten. 

Alle ontwikkelingen in de sector en om ons heen hebben in 2019 geleid tot een herijking van onze 

missie, visie en kernwaarden: denkend vanuit de cliënt, flexibiliteit en wendbaarheid voor onze 

professional. Het dient als basis om op voort te bouwen de komende jaren. 

Patricia Esveld en Cecile Exterkate 

Raad van Bestuur Pro Persona Groep.  
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2. Profiel van de organisatie 
 

2.1. Missie en visie 

 

De ontwikkelingen in de maatschappij, veranderingen door verdergaande ambulantisering 

en de wachtlijsten evenals de ontwikkelingen in de forensische psychiatrie vragen van Pro 

Persona vernieuwing en flexibiliteit. Met een herijkte missie en visie hebben wij een 

grondslag gelegd om ons aan te passen aan de veranderende zorgvragen van de cliënten 

en om de zorg anders te organiseren. 

 

 
Motto 

Het begint met aandachtig luisteren! 

 

Missie 

Met hart voor de zorg en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een 

psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe 

samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners. 

 

Kernwaarden 

Wij gaan uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij hem/haar en 

zijn/haar omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. 

Wij zijn wendbaar en innovatief met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting 

in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie. 

 

 

 

Op basis van deze kernwaarden is het vanzelfsprekend dat Pro Persona een gedragscode 

hanteert waarin beschreven staat hoe wij met elkaar omgaan. Ook het invoeren en 

toepassen van de landelijke Governancecode Zorg past in dit beleid. 

 

2.2. Kernactiviteiten 

 

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke 

gezondheidszorg. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg 

zijn gebundeld in Pro Persona GGZ, de forensische taken zijn ondergebracht bij de 

Pompestichting. Pro Persona wil als organisatie zowel letterlijk als figuurlijk midden in de 

maatschappij staan: dicht bij onze cliënten en hun naasten, samen met de partners in de 

zorgketen. Hier spelen wij dagelijks op in door inhoudelijk de best denkbare zorg te leveren 

die gestoeld is op wetenschappelijke grondslagen en richtlijnen. Daarnaast vragen wij ons 

telkens af welke behandelprogramma’s qua duur en vorm het meest passend zijn.  

 

De Pompestichting vervult een regiefunctie in de forensische keten en zorgt voor een 

aanbod voor alle forensische zorg waar binnen ons verzorgingsgebied om wordt gevraagd. 

Het aanbod bestaat uit Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ), TBS zorg, een 

Forensisch Psychiatrische afdeling, een Beveiligde Intensive Care, sociowoningen en 

ambulante Forensiche Fact zorg.  De Forensiche ambulante zorg  wordt aangeboden onder 

de naam Kairos, dit is een specialistisme voor ambulante forensisch psychiatrische 

behandeling waarbij de expertise vooral ligt op het snijvlak van psychopathologie, agressie 

en zedenproblematiek. De Pompestichting heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd op drie 

verschillende thema’s: veiligheid, voorzieningen en verduurzaming. 
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Pro Persona biedt Basis GGZ, Preventie en POH-GGZ aan binnen het Indigo concept. Wij 

streven ernaar de Basis GGZ te versterken omdat dit past in ons streven de juiste zorg op 

de juiste plek te bieden. Steeds meer cliënten weten de Basis GGZ te vinden.  

 

De afdeling Preventie neemt een belangrijke plaats in. Voorkomen is beter dan genezen. 

Wij willen de geestelijke gezondheid van mensen behouden en bevorderen en psychische 

problemen tijdig herkennen en voorkomen. Wij werken aan het vergroten van de 

veerkracht en zelfredzaamheid bij jong en oud. Met effectieve preventieve interventies 

(trainingen, workshops, deskundigheidsbevordering) leveren wij, naast het voorkomen van 

psychische aandoeningen, een bijdrage aan een afname van de behandelvragen door die te 

voorkomen en daarmee tevens een bijdrage aan een kostenreductie van de geestelijke 

gezondheidszorg. In 2019 zijn in totaal 3.328 mensen bereikt met diverse preventieve 

interventies. Het werkgebied van de afdeling Preventie omvat de regio’s Arnhem, 

Nijmegen, Rivierenland en Veluwe Vallei. 

 

De ambities van de afdeling Preventie: 

 Bijdragen aan de-stigmatiseren en bespreekbaar maken van psychische klachten 

 Familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problematiek sterk en 

weerbaar houden 

 Versterken van de mentale gezondheid bij risicogroepen  

 Deskundigheidsbevordering over psychische problemen voor professionals en 

vrijwilligers. 

Wel is de afbakening voor wat betreft de aan te bieden zorg binnen het Indigo concept 

reden geweest voor het besluit om Indigo als merknaam te gaan verlaten en de Basis GGZ 

en de korter durende Specialistische GGZ vanaf 2020 dichtbij elkaar te brengen. In 2019 

werden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Zie hieronder bij 3.1. 

 

Wij bieden Specialistische GGZ in allerlei vormen aan: 

 Ambulante specialistische behandeling bij een van RCG’s in Nijmegen, Arnhem, 

Veluwe Vallei of Rivierenland, eventueel in combinatie met e-Health 

 (F)ACT- en IHT teams 

 Opname in een kliniek, als het écht niet ander kan. 

 

Als gevolg de transformatie die de GGZ sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt met 

als uitgangspunt: passende zorg op de juiste plek, is de langdurige zorg geconcentreerd 

in Wolfheze om de kwaliteit, veiligheid, continuïteit en betaalbaarheid van deze zorg te 

borgen. Binnen de voortgezette behandeling in de langdurige zorg op de locatie Wolfheze 

worden de uitgangspunten herstelgerichte zorg, veiligheid, healing environment en 

positieve gezondheid centraal gezet. Ook wordt de expertise over bijzondere cliëntgroepen 

met zorgpartners op het gebied van neuropsychiatrie (NAH), voortgezette behandeling 

volwassenen en ouderen verder ingevuld en vergroot. In combinatie met de beschikbare 

diensten, zoals de dagbesteding, avond-nacht-en-weekenddienst, fysiotherapie, 

ergotherapie, psychomotorische therapie, huis-en tandarts zal de exploitatie voor een 

steeds grotere groep cliënten waardevoller en rendabeler moeten worden. 

 

De kwaliteit, tevredenheid en zorgvolumes binnen de Jeugd GGZ zijn in 2019 tot goede 

verdere ontwikkeling gekomen. De samenwerkingen met Eleos en Karakter voor Jeugd-

Fact is in de verschillende regio’s uitgebouwd. Binnen de intensieve samenwerking in de 

academische werkplaats Jeugd “Inside-Out” is een integratieve aanpak van het 

beantwoorden van kennisvragen ontstaan.  

 

TOPGGZ Pro Persona heeft twee TOPGGZ afdelingen: Expertisecentrum Depressie en 

Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS. TOPGGZ afdelingen zijn te beschouwen als de 
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voorhoede afdelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij staan garant voor hoog 

specialistische patiëntenzorg in combinatie met innovatie, wetenschappelijk onderzoek en 

kennisoverdracht. Zij voldoen aan strenge criteria waarop ze elke vier jaar opnieuw op 

zorgvuldige wijze getoetst worden. Ook wordt er op toegezien dat zij tussentijds aan de 

criteria blijven voldoen. Naast de TOPGGZ afdelingen kent Pro Persona een hoog 

gespecialiseerde afdeling voor neuropsychiatrie en een Centrum voor Psychotherapie.  
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3. Inspanningen en resultaten 2019 
 

3.1. Onze patiënten- en cliëntenzorg 

 

3.1.1. Kwaliteit en veiligheid 

 

Ontwikkelingen in de zorg, kwaliteit van zorg, toe- of afname van incidenten, calamiteiten, 

suïcides, medicatieveiligheid en privacy beleid zijn vaste agendapunten van de Raad van 

Bestuur. Intensief overleg over deze aspecten vindt in de organisatie plaats tussen 

zorgprofessionals, geneesheer-directeuren, directies en de Raad van Bestuur. De Inspectie 

voor de Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, 

beroepsnormen, richtlijnen en standaarden. In 2019 heeft de Inspectie diepgaand 

onderzoek gedaan naar aanleiding van een calamiteit in 2018 bij RCG Rivierenland. Er 

heeft uitgebreide reflectie plaatsgevonden op de factoren die hebben bijgedragen aan de 

tekortkomingen in de zorg die in 2018 waren ontstaan. Met behulp van 

verbetermaatregelen en het uitvoeren van audits zijn de tekortkomingen weggenomen. 

Veilige zorg voor de cliënt staat voorop. Een van de redenen om afdelingen van de kliniek 

in Tiel stapsgewijs te verplaatsen en samen te voegen met RCG Nijmegen. 

 

Het kwaliteits- en (informatie-)veiligheidsbeleid is binnen Pro Persona gestructureerd 

vormgegeven en geborgd. Met verschillende soorten analyse methoden wordt informatie 

hierover abstract en cijfermatig vastgelegd en besproken. Het verbeterregister dat wij 

hanteren zorgt voor het kunnen monitoren van de te nemen verbetermaatregelen. Met het 

afnemen van ROM vragenlijsten brengen wij in beeld hoe de behandeling verloopt. En met 

de Consumer Quality Index (CQI) houden wij bij hoe cliënten onze zorg waarderen. Per 

januari 2019 is, naast de externe Functionaris Gegevensbescherming, een interne Privacy 

Officer aangesteld opdat de uitvoering van allerlei activiteiten op het gebied van privacy 

geborgd is. 

Kwaliteit en (informatie-)veiligheid zijn echter niet enkel in meetbare gegevens te vangen. 

Het dient vooral merkbaar te zijn voor cliënt, professional en stakeholders.  

Het Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020 noemt actiepunten en 

concretiseringen die de afgelopen jaren zijn opgepakt en hebben, behalve verbetering in 

onze continue kwaliteitsontwikkeling, geleid tot bovengenoemde herijking van onze missie 

en visie.  

 

Voor de Pompestichting gelden specifieke eisen op het gebied van veiligheid. Het jaar 2019 

kende 5 incidenten die veel impact hadden op patiënten, medewerkers en maatschappij. 

Vooral een ontvluchting en twee onttrekkingen hebben media-aandacht gekregen. 

Aanbevelingen van onafhankelijke onderzoekscommissies zijn grotendeels gerelateerd aan 

de forensische scherpte van medewerkers. Hoewel van alle verlofbewegingen in 2019 

slecht 0,05% daarvan niet volledig conform afspraak zijn verlopen, is elk incident er een te 

veel. Wij zijn een lerende organisatie die de aanbevelingen van de uitzonderlijke situatie 

ter harte neemt en opvolgt. Verbeteracties zijn en worden opgepakt, bijvoorbeeld door het 

plaatsen van een extra hek rondom de Pompekliniek. 

 

Automatisering en Interne beheersing  

De kwaliteit van de IT-beheersing rondom de financieel-kritische systemen is verbeterd 

door de implementatie van AFAS HR en AFAS Finance. De belangrijkste punten van 

aandacht zijn de wijzigingen en autorisaties in dit belangrijke proces. Eveneens zijn 

security en privacy blijvende aandachtspunten op alle niveaus binnen de organisatie.  

Pro Persona erkent de risico’s en vormt verschillende beheersmaatregelen om fraude en  

cyberrisico’s te voorkomen. Zo laat de organisatie periodiek vaststellen of de IT-
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infrastructuur voldoende beschermd is tegen kwetsbaarheden van buitenaf. De 

aanbevelingen uit de in 2019 uitgevoerde securityscan worden opgevolgd en het 

informatiebeveiligingsbeleid wordt geactualiseerd in lijn met de NEN7510-nulmeting. 

 

3.1.2. Acute en verplichte zorg 

Pro Persona is in de acute psychiatrie in 2019 conform de landelijke afspraken gestart met 

de regie in de acute psychiatrische hulpverlening in de regio Gelderland-Zuid en -Midden. 

Wij zien dit als een kans om samen met onze ketenpartners de acute zorg in de regio te 

optimaliseren, zodat de cliënt zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.  

De acute GGZ-regio komt overeen met ons verzorgingsgebied, en vormt twee van de 28 

regio’s in Nederland en is ontstaan in het kader van de invoering van de Generieke 

Module Acute Psychiatrie (GMAP). Doel van de GMAP is het inrichten van een effectieve, 

24/7 beschikbare keten acute GGZ voor triage, opvang en behandeling van acute 

psychiatrische hulpverlening. Voor de invoering van de GMAP is een implementatietraject 

van 4 jaar afgesproken waarin gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 de mate waarin 

de regio tenminste aan deze standaarden moet voldoen per jaar globaal oplopend is van 

40% naar 60% naar 80% naar 100%. 

 

In 2018 is binnen Pro Persona op basis van de ontwikkelingen in de Nederlandse 

maatschappij (vergrijzing, een stijgende zorgvraag, personeelstekort en betaalbaarheid 

van de landelijke zorg) een voorbereidende ontwikkeling gestart voor de concentratie van 

de hoog klinische zorg. Alleen dan kunnen wij garanties bieden op kwalitatief hoogstaande 

en altijd beschikbare zorg. En alleen dan zetten wij het beschikbare personeel en onze 

duurzame middelen optimaal in. Belangrijke vraag is steeds hoe de beschikbare 

professionele handen doelmatig ingezet kunnen worden. Als wij de acute psychiatrie voor 

hoog klinische opnames concentreren moet men weliswaar iets verder rijden, maar komt 

men op een plek waar voldoende expertise is. Dat hebben wij in twee concepten op drie 

locaties gedaan:  

 

• In 2019 zijn de High Intensive Care (HIC) afdelingen in Nijmegen en Arnhem 

voor het hele verzorgingsgebied van Pro Persona verder ontwikkeld. Deze zijn begin 

2020 open gegaan. Met het concentreren van de acuut psychiatrische opname 

afdelingen in de regio’s, sluiten wij niet de regionale centra. Wij organiseren de 

zorg gewoon anders. Wij willen alle patiënten kunnen garanderen dat ze de beste 

zorg krijgen die er is, het maakt niet uit wanneer en waar ze langskomen. Kleinere 

regionale centra gaan een focus krijgen op opname voorkomend en opname 

bekortend werken met een geambulantiseerde focus en wijkgerichte GGZ. Zoveel 

mogelijk behandeling in de thuissituatie en deelnemend aan wijkgerichte GGZ met 

alle andere zorgaanbieders en wijkteams. Daarmee wordt  voorzien in het invullen 

van een grote behandelvraag zonder dat er 7x24 uur aanwezigheid van specialisten 

moet zijn. Pro Persona werkt in de zorgketen met verstandelijk gehandicaptenzorg, 

verslavingszorg, gemeenten en veiligheidsdiensten samen met behulp van 

regionale afspraken. Dit wordt ook wel de sluitende aanpak genoemd. Naast de 

concentratie van de hoge zorgzwaarte klinische voorzieningen wordt met de regio’s 

Rivierenland en Veluwe Vallei onderzocht wat de mogelijkheden met 

netwerkpartners zijn voor een regionaal aanbod van lichtere kortdurende klinische 

steunpunten. 

 

• In 2019 is een Beveiligde Intensive Care (BIC) vanuit de Pompestichting 

ontwikkeld in Wolfheze. Voor de veiligheid van de maatschappij biedt de 

Pompestichting het volledige palet aan forensische zorg aan mensen met 

psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te 

komen. De behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op het voorkomen van 
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herhaling van een delict en op het veilig en maatschappelijk aanvaardbaar 

functioneren in de maatschappij. Een belangrijke opdracht daarbij is het vinden van 

de balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de 

patiënten. Om patiënten, die geen forensische titel hebben maar wel zorg met 

forensische expertise nodig hebben, sneller en beter te kunnen laten uitstromen in 

de reguliere zorg is landelijk het programma Continuïteit van Zorg gestart. In dit 

programma is de landelijke Ketenveldnorm geformuleerd. Doelstelling: goede 

regionale samenwerking voor patiënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen 

als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. 

 

Een ander belangrijk onderwerp is de implementatie van de Wet verplichte GGZ 

(WvGGZ). Wij hebben in 2019 in afstemming met ketenpartners en cliënten een 

beleidsplan ontwikkeld dat een basis biedt voor een goede uitvoering van de nieuwe wet- 

en regelgeving in 2020.  

 

3.1.3. Klachten 

In 2019 heeft Pro Persona het klachtenreglement cliënten Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen in de Zorg (Wkkgz) herzien. De regeling is laagdrempeliger vormgegeven. De 

cliënt kan behalve bij de directie nu ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. 

Omdat nauwelijks klachten werden ingediend bij lokale klachtencommissies Wkkgz en deze 

commissies enkel nog een adviesrecht toekwam, zijn wij met de lokale klachtencommissies 

gestopt. Is een cliënt het niet eens met de klachtafhandeling dan kan de cliënt dat geschil 

aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen. Voor cliënten met een laag inkomen heeft 

Pro Persona een regeling getroffen opdat ook voor hen de weg naar de 

Geschillencommissie Zorg open staat. Ook hebben wij de informatie over de klachtwijze en 

de bijbehorende bijstand door de klachtenfunctionaris en patiëntenvertrouwenspersoon op 

de website van Pro Persona verder verbeterd. Van de 100 ingediende klachten is voor 88% 

een volledig bevredigende oplossing gevonden voor cliënt en Pro Persona. Voor de overige 

klachten is er bemiddeld.  

De BOPZ klachtencommissie heeft zich, naast de behandeling van 89 klachten waarvan 16 

gegrond, voorbereid op de nieuwe WvGGZ. Er zijn vele nieuwe leden toegetreden om in 

2020 te komen tot een klachtencommissie met zuiver onafhankelijke leden. Ook is er een 

nieuwe voorzitter gekozen. 

3.2. Onze medewerkers 

 

De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Maar ook het blijvend 

binden en boeien van onze medewerkers. Dat vraagt om strategische personeelsplanning 

waarbij, rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt, verregaande taak- en 

functiedifferentiatie wordt doorgevoerd. Het stond in 2019 centraal op de agenda. 

Duurzame inzetbaarheid zodat medewerkers in staat zijn om de benodigde wendbaarheid 

te laten zien is belangrijk. Evenals de balans tussen werk en privé. Daarom organiseren wij 

ons steeds doelmatiger en slimmer met de inzet van ICT: werkplekonafhankelijk werken en 

behandelen is het streven. Vervoersbewegingen voor cliënten en medewerkers hopen wij 

zo te beperken. 

 

Het verzuim in de branche over het jaar 2019 is 6,20%. Met 5,67% is het verzuim binnen 

Pro Persona in 2019 lager dan dat van de branche en is het verzuim ten opzichte van 2018 

gedaald. 
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3.3. Onze opleidingen 

 

Binnen Pro Persona worden meerdere opleidingen aangeboden die een waardevolle 

bijdrage leveren aan het realiseren van onze missie en visie en gebaseerd op genoemd 

Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020. Pro Persona is een grote opleider in 

de regio zowel voor de artikel 3 als de artikel 14 BIG beroepen. Met een Centraal 

Opleidingsplan 2018-2020 wordt een balans gerealiseerd tussen een middellange termijn-

opleidingskoers en kaders op centraal niveau. Deze balans is richtinggevend en bindend 

voor de concrete decentrale invulling van het opleidingsaanbod dat zoveel mogelijk recht 

doet aan de eigenheid, ontwikkelfase en afgeleide leerbehoeften van de specifieke RVE’s. 

 

Het totale opleidingsaanbod kent de navolgende indeling: 

Initiële scholing: 

 A-opleiding (psychiater) 

 De P-opleiding (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog) 

 Verpleegkundige opleiding (MBO, HBO, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, 

Verpleegkundig specialist) 

Bij- en nascholing: 

 Verplichte / facultatieve scholing 

 Scholing specifieke groepen, te weten (toekomstige) leidinggevenden, 

programmaleiders, regiebehandelaars, fellowship psychiatrie, hoofden 

zorgprogramma 

 Scholing via hoofden zorgprogramma (gerelateerd aan zorgprogramma) 

 Scholing ondersteunende diensten 

 

In september 2019 zijn in opleiding: 

 41 leerlingen HBO-Verpleegkunde  

 19 leerlingen MBO-Verpleegkunde 

 15 leerlingen VIOS (Verpleegkundigen In Opleiding tot Specialist) 

  6 leerlingen SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) 

 38 leerlingen AIOS (Arts in opleiding tot Specialist) 

  5 leerlingen GIOP (Psychotherapeut in opleiding) 

 39 leerlingen PIOG (Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding) 

 36 leerlingen GIOS (Klinisch psycholoog in opleiding) 

Per 1 januari 2019 is, op verzoek van TOP-opleidingsplaatsen, onder regievoering van Pro 

Persona een van de vier proeftuinen voor de GZ-opleiding in Nederland gestart.  

Doelstelling van deze proeftuinen is het breder opleiden van psychologen in opleiding tot 

GZ-psycholoog (PIOG). Deelnemende instellingen bieden hiertoe gecombineerde 

opleidingstrajecten, waarbij PIOG’s 2 x 1 jaar in verschillende instellingen/sectoren worden 

opgeleid. Overige deelnemers in 2019 waren Pluryn, Conrisq groep en Karakter. In totaal 

zijn in 2019 tien PIOG’s met zo’n traject gestart. De eerste opleidingstrajecten zullen eind 

2020 worden afgerond. De ervaringen zijn tot nu toe positief. Op basis hiervan zijn in 

februari 2020 voor 2021 in totaal 14 nieuwe gecombineerde trajecten aangevraagd, met in 

totaal acht samenwerkingspartners, waarvan vijf nieuw (sectoren verpleeghuiszorg, 

ouderenzorg, jeugdzorg, revalidatie, vrijgevestigde praktijk).  

3.4. Onze onderzoeken 

 

Het wetenschappelijk onderzoek van Pro Persona, ondergebracht in Pro Persona Research, 

is al jaren een factor van betekenis. De onderzoekslijn Angst & Depressie vormt samen met 

de Radboud Universiteit NyCare en is met twee hoogleraren nauw verbonden aan de twee 

TOPGGZ afdelingen. De onderzoekslijn Pro-Fit (Pro Persona Research on general Factors in 
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treatment outcome) heeft met twee hoogleraren een sterke link met de Basis GGZ. 

Daarnaast wordt er binnen de forensische psychiatrie onderzoek gedaan waar prof. Robert-

Jan Verkes aan is verbonden.  

In 2019 heeft Pro Persona Research twee nieuwe hoogleraren mogen verwelkomen: Gert-

Jan Hendriks met als leeropdracht “behandeling van angststoornissen en depressie bij 

ouderen” en Mario Braakman is benoemd tot hoogleraar “Transculturele Forensische 

Psychiatrie”. Het totaal aantal (veelal bijzonder) hoogleraren/lectoren werkzaam bij Pro 

Persona komt daarmee op negen. 

De doelstelling voor de komende twee jaar is om Pro Persona Research zowel intern als 

extern sterk te profileren, gecombineerd met innovatie-initiatieven in de zorg. Daarvoor 

wordt de ondersteunende organisatie van Pro Persona Research verder 

geprofessionaliseerd. In 2019 is hiermee al gestart. De professionalisering betreft zowel de 

kwaliteit van het onderzoek en het begeleiden van promovendi en opleidelingen bij hun 

onderzoeksprojecten, als het inrichten van een structuur voor het gebruik van bestaande 

data voor beleidsondersteuning en wetenschappelijk onderzoek onder de huidige wetgeving 

(AVG). Hoewel Pro Persona Research zich nog sterker wil profileren, waren de 

onderzoekers zeker niet onzichtbaar in 2019. Met lezingen in binnen- en buitenland en vele 

Nederlandse en internationale publicaties staan ze wederom goed op de kaart. 

 

3.5. Onze innovaties 

 

3.5.1. Expertise Centrum Depressie 

Ons expertisecentrum Depressie heeft vanuit deelname aan diverse onderzoeken 

verschillende innovaties doorgevoerd: 

 Intensief sporten - aerobische sport wordt als augmentatie strategie voor standaard 

CGT behandeling aangeboden. Daarnaast wordt de Sportmodule grootschalig 

aangeboden 

 Ervaringskennis - in samenwerking met de Depressie Vereniging is een online 

community ‘Depressie Connect’ gestart 

 Intensiteit van behandelen - op onze ambulante afdeling wordt op basis van goede 

resultaten uit onderzoek nu 2x per week cognitieve gedragstherapie aangeboden 

 Farmacogenetica bij tricyclische antidepressiva - gentypering bij gebruik van 

antidepressiva helpt om sneller medicatie op een juist spiegel in te stellen waardoor 

afname van depressie sneller bereikt wordt  

 Ketamine bij therapieresistente depressie – toediening van esketamine heeft een 

positief effect. Wij werken mee aan een onderzoek om intraveneuze toediening te 

vervangen door orale inname. 

 

3.5.2. Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS 

De TOPGGZ kliniek van Overwaal kent nieuw behandelaanbod op basis van onderzoek: 

 Kortdurende ambulante intensieve exposure behandeling voor Paniekstoornis/ 

Agorafobie, Obsessieve Compulsieve Stoornis en PTSS – een intensieve 

behandeling van 4 tot 8 dagen met wekelijkse boostersessies die een groot 

behandeleffect laat zien 

 ChIP (Changing Interpretation in PTSD) - een eHealth training gericht op het 

veranderen van deze negatieve interpretatiestijl 

 EXPO - leerprocessen bij angststoornissen. Voorafgaand aan de behandeling wordt 

aan de hand van drie computertaken gericht op exposure en extinctieleren een 

specifiek extinctieprofiel van een patiënt vastgesteld. 
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3.6. Onze medezeggenschap 

Medezeggenschap en betrokkenheid van medewerkers, cliënten(raden) en familieraad 

beschouwt Pro Persona als belangrijke pijlers van de zorg. Ze houden ons een spiegel voor. 

De Raad van Bestuur en directies zetten zich in voor gedragen beleid en het in 

gezamenlijkheid doorspreken van ontwikkelingen. Pro Persona kent de volgende gremia: 

 OR Pro Persona GGZ 

 OR Pompestichting 

 Cliëntenraad per RCG waarvan delegaties het Gemeenschappelijk Overleg 

Cliëntenraden vormen 

 Familie- en naastenraad 

 Patiëntenberaad Pompestichting. 

Belangrijk thema’s bij de ondernemings- en cliëntenraden waren dit jaar de herijking van 

de missie en visie en het strategische veranderplan 202021. Ook is de vormgeving van 

participatie een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Instemmings- en 

adviesaanvragen betroffen benoemingen, reorganisaties en aanpassingen van reglementen, 

procedures of werkwijzen bijvoorbeeld in het kader van de invoering van de WvGGZ. In 

2019 is een nieuw convenant afgesloten met de OR Pro Persona GGZ. Ten tijde van het 

schrijven van dit jaarverslag is met de cliëntenraden nog geen overeenstemming bereikt in 

welke hoedanigheid de veranderingen in het kader van de nieuwe Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (WMCZ) per 1 juli 2020 vormgegeven worden. 

Sinds de zomer van 2019 zijn de familieraad Noord, Zuid en de Centrale Familieraad samen 

op een eigentijdse wijze georganiseerd in één Familie- en naastenraad die op elke locatie 

een familienetwerk opzet zodat de belangen van cliënten én hun familie en naasten 

structureel aandacht krijgen.  
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4. Vooruitblik 2020 

Onderstaande onderwerpen vormen belangrijke kernpunten voor 2020. 

4.1 Strategie en veranderstromen 

De nieuwe missie en visie vormt dé basis voor verdere doorontwikkeling van een optimale 

organisatiestructuur en –besturing van Pro Persona. Strategische doelstellingen zijn 

doorontwikkeld en vastgelegd in het Strategisch Kader Pro Persona 202021.  

Op het gebied van zorg richten wij ons op: 

 Betere service vanuit de planbare zorg 

 Geambulantiseerd werken als uitgangspunt 

 High Intensive Care en Beveiligde Intensive Care 

 Kwalitatief hoogwaardige langdurige zorg 

 Forensische zorg vanuit levensloop. 

Wij gaan de zorg anders organiseren waarbij de volgende veranderstromen centraal komen 

te staan: 

 Klinieken & acute keten 

 FACT en wijkgerichte zorg 

 Planbare zorg 

 Voortgezette Behandeling Wolfheze 

 Forensisch Psychiatrische Zorg vanuit de Pompe Stichting. 

De veranderstroom Planbare zorg loopt voorop met pilots waarin vernieuwend in één 

behandelteam wordt samengewerkt door generalistische en specialistische behandelaren. 

Het bieden van effectieve behandelingen met een zo kort mogelijke wacht- en doorlooptijd 

is succesvol en leidt tot een hoge cliënt- en verwijzertevredenheid over de kwaliteit van 

behandeling. 

De interne dienstverlening faciliterend aan het primaire proces wordt opnieuw ingericht 

vanuit de missie en strategie om deze wendbaar, flexibel en vanuit cliëntstromen te 

organiseren. Voor de ondersteunende processen geldt: 

 Vastgoedbeleid is faciliterend en dienend aan de zorg 

 Efficiënt en effectief 

 Wendbaar en flexibel werken 

 Innovatie, opleidingen en onderzoek als motor voor continu verbeteren 

 Participatie in (beleids)ontwikkeling. 

Zoals aangegeven in het voorwoord werkt Pro Persona toe naar een structureel gezonde 

bedrijfsvoering binnen elk organisatieonderdeel.  

4.2. Huisvesting voor de toekomst en duurzaamheid 

Wij zijn in 2019 dan ook aan de slag gegaan met strategisch huisvestingsmanagement. Dit 

draait in de kern om het optimaal ondersteunen van een organisatie met passende 

huisvesting. Het doel is om de huisvesting van Pro Persona zo te gaan regelen dat die 

aansluit bij de missie en visie, bijdraagt aan het realiseren van de strategische 

doelstellingen én past binnen het budget. In een strategisch huisvestingsplan zetten wij dit 

uiteen. 
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Met het strategisch huisvestingsplan kennen wij onze huisvestingskosten, en werken wij op 

een goed geplande manier aan achterstallig beheer en onderhoud of de aanpassing van een 

werkomgeving als die niet meer aansluit bij onze vernieuwende manier van werken. Een 

healing environment en een prettige werkplek spelen immers ook een belangrijke rol in het 

werkplezier van onze medewerkers. 

Wij voldoen aan de wettelijke vereisen m.b.t. verduurzaming. Startpunt voor verdere 

verduurzaming binnen Pro Persona was de uitreiking van Milieuthermometer Zorg 

certificaten. In 2019 heeft onderzoek plaatsgevonden en zijn plannen gemaakt voor de 

speerpunten van 2020:  

 Stop de verspilling – wij starten met het reduceren van 20% van onze 

voedselverspilling 

 C02 reductie – elektriciteitsverbruik via zonnepanelen is in gang gezet om in 2030 

tot een reductie van 50% te komen. 

4.3. Wachttijden 

De snelle toegang tot behandeling is in 2019 een belangrijk aandachtspunt omdat Pro 

Persona op de meeste locaties de gewenste snelheid van de Treeknorm niet haalt. Pro 

Persona investeerde hiervoor in de kwaliteit van de organisatie maar ook in innovatie en 

toepassingen van eHealth, bijvoorbeeld bij preventie-interventie in de Basis GGZ.        

Doel: iedereen snelle toegang tot behandeling garanderen.  

In 2019 is gestart met Taskforce wachttijden bijeenkomsten in Gelderland-Zuid en 

Gelderland-Midden met netwerkpartners, verzekeraars en Mind (patiëntenorganisatie). 

Daarnaast is op de locatie Arnhem gestart met de pilot ‘HulpvraagPlus’: een vraag 

gestuurde aanpak voor cliënten met zeer complexe problematiek waarbij experts uit 

meerdere teams samenwerken om toch tot een passend hulpaanbod te komen zonder 

“schotten”. Ook is er met de collega’s van de verslavingszorg een gezamenlijk initiatief 

gestart om tot een breed gedragen taskforce EPA te komen in de regio Gelderland-Midden 

(in samenwerking met gemeenten, ketenpartners zorg/veiligheid etc.) in de stuurgroep 

Verward Gedrag Gelderland-Midden. 

In 2020 ligt er de interne opdracht om de wachttijden binnen de treeknormen te hebben 

gebracht en fors meer cliënten te behandelen. Dat doen wij door: 

 Regie op de instroom – doorstroom – uitstroom van cliënten binnen Pro Persona en 

in de regio  

 Effectief inzetten op de behandelcapaciteit  

 Sturen op de behandelduur (en daarmee tevens op de gemiddelde prijs per cliënt).  

Als onderdeel van het ‘Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe 

GGZ’ opgesteld door GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland van maart 2020 richt 

Pro Persona samen met partners regioteamtafels in die vastgelopen complexe casuïstiek 

met doorzettingskracht begeleiden. Voor elke patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria 

voor hoogcomplexe GGZ wordt een integraal behandel- en zorgplan opgesteld en wordt 

vervolgbehandeling geboden. 
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5. Kerngegevens in beeld 

5.1 Cliënten Pro Persona GGZ 

Aantal cliënten 2019 SGGZ BGGZ Totaal 

Volwassenen 9.872     

Ouderen 2.678     

Jeugd 1.393     

Totaal 13.943 2.771 16.714 

 

Aantal wachtenden op 
eerste intake Arnhem Ede Tiel Nijmegen Wolfheze 

(cijfers begin 2020) 

BGGZ 7 8 6 6 n.v.t. 

SGGZ 163 114 25 112 26 

 

Klachten Wkkgz 2018 2019    
Behandeling 88 69    
Bejegening 13 20    
Overig (o.a. wachttijden) 29 11    
Totaal 130 100    
 
      
Klachten BOPZ 2015 2016 2017 2018 2019 

Gegrond 13 38 14 16 16 

Ongegrond 36 48 33 62 71 

Deels gegrond/ongegrond 1  -  -  - 2 

Totaal 50 86 47 78 89 

 

CQI-metingen 2019 
(Ambulante zorg)  
Aantal waarderingen 4.823 

Cijfer (gemiddeld) 7,9 

 

5.2 Patiënten Pompestichting 

Aantal patiënten 2019   

Pompestichting Behandelkliniek 
Nijmegen 
(m.u.v. sociowoningen)   

Kliniek 142 

Transmuraal 38 

    

Pompestichting LFPZ 
(Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg) 108 

    

Pompestichting FPA Kompas/BIC 
(Forensisch Psychiatrische afdeling) 55 

    

Pompestichting Kairos   

ZVW 964 

Forensisch (ambulante behandeling) 614 

    

Totaal 1.921 
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5.3 Medewerkers en verzuim 

Medewerkers 
(gem. aantal in fte’s) 2019 

 
2018 

Holding 376 371 

GGZ 1.263 1.321 

Indigo  37 55 

Pompe 522 508 

Totaal 2.198 2.255 

 

Aantal vrijwilligers 250  

   

Verzuim % 2019  

Pro Persona  5,67  

Branche 6,20  

 

5.4 Zorgopbrengsten 
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5.5 Resultaat 

 

 

Het geconsolideerde resultaat over 2019 is 6,1 miljoen EUR positief. De intensieve 

aandacht binnen de organisatie om resultaten waar te maken, heeft in 2019 geleid tot een 

opsprong van het resultaat in vergelijking tot voorgaand jaar. Daarnaast heeft een vrijval 

van de onderhoudsvoorziening plaatsgevonden en ontstond een positief effect vanuit de 

afwikkeling van zorgopbrengsten uit voorgaande jaren. De ontwikkeling van het 

zorgresultaat blijft een aandachtspunt.  

Voor 2019 hadden wij een positief geconsolideerd resultaat begroot van 0,5 miljoen EUR. 

Kijkend naar het geconsolideerde resultaat uit reguliere bedrijfsvoering hebben wij dit niet 

behaald. De productie en daarmee de opbrengsten bij Indigo en Pro Persona GGZ bleven 

achter op begroting. In 2018 hadden wij ook reeds te maken met een te lage productiviteit. 

In 2019 zijn wij ons verder gaan richten op financieel herstel om in de toekomst een 

duurzaam gezonde organisatie te blijven. Hier wordt in 2020 verder vervolg aan gegeven. 

De verwachting is dat alle maatregelen die genomen zijn en worden leiden tot een herstel 

in het resultaat in de komende jaren. 

Voor 2020 is een positief geconsolideerd resultaat van 3,5 miljoen EUR begroot. Dit 

resultaat is mede tot stand gekomen vanuit de maatregelen die zijn en worden genomen 

om in de komende jaren tot een herstel in het resultaat te komen. Op dit moment is nog 

niet bekend wat het effect van de corona pandemie zal zijn op ons resultaat 2020.   

5.6 Ratio’s en liquiditeiten 

Stichting Pro Persona Holding geconsolideerd, Stichting Pro persona Holding geconsolideerd 

minus de Pompestichting en de Pompestichting voldoen aan de minimaal gestelde ratio’s 

van de banken. De solvabiliteit van Pro Persona Holding geconsolideerd is 24,8%. Voor Pro 

Persona geconsolideerd minus de Pompestichting is de solvabiliteit 29,3% en de DSCR 

1,83.   

De impact van de corona pandemie op onze bankratio’s is op dit moment nog niet bekend 

maar wordt voortdurend gemonitord. De gemaakte impactanalyses worden dagelijks 

aangevuld met recente informatie en beoordeeld. Vooralsnog zijn er geen 

liquiditeitsproblemen en wordt de continuïteitsborging op de voet gevolgd. Pro Persona 

maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. 

5.7 Risico’s 

De grootste risico’s loopt Pro Persona aan de omzetkant. Onderdeel hiervan is de 

terugbetaling en afrekening op basis van contractvoorwaarden van zorgverzekeraars.  

Geconsolideerd resultaat Pro 

Persona Holding
x miljoen EUR 2019 2018

resultaat 6,1            -1,5           

resultaat uit reguliere bedrijfsvoering -2,0           -4,0           

Resultaat per onderdeel
x miljoen EUR 2019 2018

GGZ -0,8           -1,4           

Indigo -0,7           -0,5           

Pompe 7,7            0,5            

Totaal 6,1            -1,5           
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De risico’s ontstaan bijna volledig doordat de gemiddelde prijs per unieke cliënt hoger is 

dan afgesproken. Pro Persona stuurt hier dan ook met name op, om die te verlagen, en 

streeft er naar de uitgangspositie te verbeteren door met zorgverzekeraars 

meerjarenovereenkomsten af te sluiten. Met de voor Pro Persona twee grootste 

verzekeraars in de regio zijn hierin al stappen gezet en ontstaat er een strategisch 

partnerschip. De stappen in de richting van meerjarenovereenkomsten en de daling van de 

impact van de zelfonderzoeken zijn belangrijk in het onder controle krijgen van deze 

risico’s.  

Andere risico’s ziet de Raad van Bestuur ten aanzien van ontwikkelingen in de 

arbeidsmarkt, ziekteverzuim en achterblijvende efficiency ten opzichte van begrote 

normatieve uren. Met uitgangspunten in het kader van strategische personeelsplanning en 

met genoemd Beleidskader Optimalisatie Effectiviteit Zorg 2017-2020 is in 2018 gewerkt 

aan optimale behandeling in plaats van maximale behandeling. Dat geldt zowel voor de 

inhoud als de tijdsintensiteit en duur van de behandelingen. Daarbij hoort tevens een 

optimale disciplinemix, binnen de financiële kaders. De strategische doelstellingen zijn in 

2019 doorontwikkeld. Zie hoofdstuk 4. In 2019 is vanwege de implementatie van 

voornoemd strategisch kader, een start gemaakt met de opzet van een nieuwe 

organisatiestructuur binnen Pro Persona. De voorgenomen wijzigingen in de 

organisatiestructuur moeten het management maximaal in staat stellen om de 

organisatiedoelen en sturingsindicatoren in verbinding met de externe omgeving op 

effectieve wijze te realiseren. Een heldere feedbackloop zal Pro Persona in staat stellen om 

continue te leren en doelstellingen waar nodig bij te stellen. 

Totdat een nieuwe organisatiestructuur en besturing zijn ingeregeld geldt een 

overgangssituatie waarin Pro Persona al in 2018 begonnen is kwaliteitstoename en 

efficiencywinst te realiseren, bijvoorbeeld met de invoering van een nieuw HR- en 

Financieel systeem (AFAS) en het optimaliseren van ICT infrastructuur waarbij 

informatieveiligheid speciale aandacht heeft. 

De huidige coronacrisis heeft ook risico’s in zich. In hoofdstuk 6 staat een toelichting 

hierop. 

Het monitoren van de risico’s gebeurt onder andere door het persoonlijke gesprek met 

directie door de Raad van Bestuur. Ondersteunend hierbij is dat medewerkers van de 

ondersteunende diensten dichterbij de verschillende locaties acteren waardoor directer op 

verschillen tussen geprognotiseerde resultaat en het werkelijke resultaat gestuurd kan 

worden. 
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6. COVID-19 

6.1  Impact corona pandemie 

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus (COVID-19). 

Begin 2020 kregen landen te maken met het coronavirus COVID-19, en met een 

wereldwijde pandemie die ook Nederland raakte. Halverwege maart 2020 heeft de 

Nederlandse overheid beleid opgesteld en de eerste maatregelen getroffen om het 

coronavirus te beheersen en bestrijden. Deze maatregelen en de impact daarvan zijn 

ongekend. Pro Persona doet er alles aan om in de coronacrisis zo goed mogelijk voor haar 

cliënten (én medewerkers) te blijven zorgen, dat is prioriteit nummer één.  

Pro Persona heeft forse maatregelen moeten treffen, hetgeen aanzienlijke impact heeft op 

onze cliënten, op de medewerkers, op alle processen maar ook op de financiën. Zo zijn veel 

ambulante contacten gestopt, zijn groepstherapeutische behandelcentra gesloten en 

werden extra corona afdelingen geopend. Daarnaast is er versneld ruimte gemaakt in de 

locatie in Tiel voor de benodigde ruimte van netwerkpartners dichtbij het ziekenhuis. Pro 

Persona volgt de aanbevelingen van de overheid en het RIVM.  

 

De impact van de gehele coronacrisis is afhankelijk van de mate, gevolgen én de duur van 

de crisis en hier bestaat momenteel grote onzekerheid over. Pro Persona kent dus de 

impact nog niet op financieel vlak. 

 
6.2  Gestelde regelingen en faciliteiten vanuit de overheid 

De belangrijkste financieringsbronnen voor Pro Persona zijn de Zorgverzekeringswet 

(ZVW), de  Wet Langdurige Zorg (WLZ),  de Forensische Zorg (FZ) en de Wet 

Maatschappelijke Opvang (WMO). In het kader van het waarborgen van de continuïteit van 

Pro Persona zijn vanuit alle financieringsbronnen reeds continuïteitstoezeggingen gedaan, 

die hieronder zijn uitgewerkt. De juridische status/hardheid van deze toezeggingen is nog 

onderhanden en moet dan ook de komende periode nog concreter worden.  

Daarnaast is er een beleidsregel door de NZa gepubliceerd (versie 1) over hoe ‘zorg op 

afstand bij corona’ gedeclareerd kan worden bij de meest gebruikte declaratietitels. Dit 

betekent voor Pro Persona dat zorg digitaal plaats kan vinden in plaats van in de 

behandelkamer of op locatie van de zorginstelling, zoals via (beeld)bellen, email of chatten. 

 

Zorgverzekeringswet  

Zorgverzekeraars Nederland heeft in meerdere brieven laten weten zich in te zullen zetten 

voor een vergoeding van de noodzakelijke kosten en de intentie te hebben om ggz-

instellingen niet in de problemen te laten komen als gevolg van de coronacrisis: 

 brief 17 maart over instellingen in de basisinfrastructuur,  

 brief 23 maart waarin helderheid wordt gegeven ten aanzien van aanbieders in de 

langdurige zorg,  

 brief 25 maart met algemene aankondiging van voorbereiding van 

ondersteuningsmaatregelen m.b.t. de ZVW-zorg en  

 brief 5 april met nadere duiding van de vormgeving van de 

ondersteuningsmaatregelen).  

 

De invulling van de ondersteuningsmaatregelen op het vlak van opbrengstderving, 

kostenvergoeding en liquiditeit  is op dit moment nog niet concreet uitgewerkt. Hierover 

worden door GGZ NL (in verbinding met haar leden) intensieve gesprekken gevoerd met 

Zorgverzekeraars Nederland. In de komende periode gaat meer concreetheid ontstaan over 

financiële steun. De verwachting is dat gemaakte kosten volledig vergoed zullen worden 

(aantoonbaarheid) en dat een continuïteitsbijdrage zal worden gedaan tussen 60-85% van 
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de gemiste omzet. Voor instellingen met klinische en acute voorzieningen is genoemd dat 

tenminste 85% van de omzet vergoed gaat worden. Vanuit de branchevereniging wordt 

ingezet dat voor de instellingen met klinische en acute voorzieningen 100% van de omzet 

vergoed gaat worden.  

 

Wet Langdurig zorg  

Op 23 maart 2020 en 16 april 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland brieven (kenmerk: 

B-20-5241 respectievelijk B-20-5269) verstuurd aan de brancheorganisaties van diverse 

zorgsectoren, waaronder de VGN, om financiële helderheid te verschaffen aan 

zorgaanbieders in de langdurige zorg. De maximale inspanningen die deze zorgaanbieders 

leveren aan een van de meest kwetsbare groepen mensen van onze samenleving, kan 

enkel wanneer zorgkantoren maximaal comfort kunnen bieden met betrekking tot de 

financiële gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben als doel om een negatief effect van de 

coronacrisis op de financiële positie van de zorgaanbieder te neutraliseren, door middel van 

maatregelen van tijdelijke aard op de WLZ (in ieder geval van 1 maart tot 1 juni 2020). Dit 

gaat over het volgende:  

1) Extra kosten (separaat geregistreerd) die gemaakt worden voor de levering van zorg 

als gevolg van de coronacrisis, zoals extra inzet van directe personele kosten en zorg 

gebonden materiële kosten, kunnen straks vergoed worden via een nieuwe regeling 

van de NZa.  

2) Compensatie van omzetderving als gevolg van de coronacrisis: conform omzet in het 

contract of een zo goed mogelijke inschatting. Gevraagd wordt om te verkennen hoe de 

omzetdaling kan worden beperkt.  

3) Doorbetaling van voorschotten om de liquiditeit op peil te houden, zonder aanpassing 

aan de werkelijke productie.  

4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording van gemaakte afspraken in de crisisperiode. 

Ondanks dat deze maatregelen per heden nog worden uitgewerkt door de betrokken 

partijen wordt in beide brieven benoemd dat de zorgaanbieder nu al uit kan gaan van 

de beschreven oplossingen.  

 

Forensische Zorg  

Op 30 maart 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een brief (kenmerk: 

2873214) aan de Tweede Kamer gestuurd met maatregelen (in ieder geval tot 1 juni 2020) 

van de DJI om de zorgaanbieders van de forensische zorg financiële zekerheid te bieden:  

1) Extra kosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed.  

2) Zorgaanbieders mogen een (extra) voorschot aanvragen.  

3) In geval van een significante omzetdaling als gevolg van de coronacrisis worden de 

forensische zorgaanbieders gecompenseerd. Gevraagd wordt om te verkennen hoe de 

omzetdaling kan worden beperkt.  

4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording die de continuïteit van zorglevering kunnen 

belemmeren (m.u.v. rechtmatigheid van gedeclareerde zorg en extra kosten van de 

eerstgenoemde maatregel).  

 

Wet Maatschappelijke Opvang – Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning 

Het  Rijk heeft op 25 maart de beleidslijn gepubliceerd over de bekostiging van de zorg. 

Een lijn die een dringend beroep doet op gemeenten om de financiering van de continuïteit 

van zorgaanbieders te borgen. De VNG heeft op 16 april daartoe een handreiking 

gepubliceerd. Deze handreiking gaat over de wijze waarop omzetgarantie wordt bepaald, 

waarbij nadere uitwerking volgt over het afleggen van verantwoording over rechtmatigheid 

en doelmatigheid hiervan. De uitwerking voor het garanderen van de maandomzet betreft 
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de maanden maart, april en mei. Kern van de afspraak is dat financiering van de omzet 

wordt doorgezet op het niveau van voor de coronacrisis. Het omzetniveau dat 

gegarandeerd is, wordt bepaald aan de hand van het maandgemiddelde van de omzet voor 

geheel 2019, aangevuld met de in het contract voor 2020 toegepaste indexatie of aan de 

hand van de omzet van de eerste maanden van 2020, afhankelijk van de uitwerking van de 

handreiking van de VNG door iedere gemeente.  

6.3  Gevolgen voor Pro Persona  

Op basis van voorgenoemd beleid is het voor Pro Persona zo dat de gemaakte kosten en 

gederfde opbrengsten als gevolg van de coronacrisis vergoed worden omdat het doel is 

uitgesproken om “een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van de 

zorgaanbieder te neutraliseren”.  

Pro Persona heeft vanaf het begin van de in Nederland ingevoerde maatregelen (16 maart 

2020) de administratieve organisatie zo spoedig mogelijk ingericht. Hierdoor is voorzien in 

het separaat registreren van inkoop materialen, van verzuimcijfers en oorzaken, van 

(ontwikkelingen in) productiecijfers etc. Dit om zo snel mogelijk zicht te krijgen op 

extra/excessieve kosten en op omzetderving als gevolg van de coronacrisis, maar ook om 

in een later stadium verantwoording af te kunnen leggen. Er is een specifieke kostenplaats 

en grootboekrekening aangemaakt waarmee aanschaf materialen en dienstverlening 

separaat kan worden geregistreerd. Ook zijn de mogelijkheden ingezet hoe met name de 

omzetdaling kan worden beperkt zoals digitale zorglevering via bijvoorbeeld beeldbellen. 

Tevens zijn de mogelijkheden ingezet om (met name personele) kosten te beperken door 

bijvoorbeeld medewerkers voor ander werk in te zetten. 

Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende 

duidelijk. Maar op basis van de intentie afspraak van de zorgverzekeraars en de minister, 

hebben wij de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven. 

Immers Stichting Pro  Persona GGZ en Pompestichting houdt middels bevoorschotting 

voldoende liquiditeit en middels compensatie voor gederfde opbrengsten en extra 

gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 gerealiseerd worden. Op 

basis van de hierboven genoemde gemaakte afspraken vinden wij de 

continuïteitsveronderstelling passend. 

6.4 Risico 

Afhankelijk van de duur van de coronacrisis loopt Pro Persona een risico op de ambulante 

contacten die zijn gestopt en groepstherapeutische behandelcentra die zijn gesloten. De 

meest recente richtlijnen GGZ die gemaakt zijn in nauwe afstemming met RIVM laat zien 

dat ambulante contacten weer opgepakt kunnen worden en ook groepstherapeutische 

contacten. De gebouwelijke beperkingen, en de RIVM richtlijnen laten echter nog niet alles 

toe. Hierdoor wordt vanaf medio mei steeds meer toegewerkt naar volledige hervatting van 

werkzaamheden als voor de coronaperiode maar met meer beeldbellen, thuiswerken en e-

health modules. Pas op het moment dat het virus landelijk onder controle is, is een 

inschatting te maken van de wijze waarop deze contacten en centra weer volledig als 

voorgenomen in de begroting van 2020 kunnen worden opgestart. Pro Persona monitort op 

dagelijkse basis. 
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7. Toezicht – Verslag Raad van Toezicht 2019 

 

7.1 Inleidend 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, is onafhankelijk van de organisatie en heeft 

als hoofdtaak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene 

gang van zaken. Wij geven goedkeuring aan besluiten en stellen documenten vast waar dat 

op grond van de statuten nodig is. Wij zijn werkgever van de Raad van Bestuur, adviseren 

de Raad van Bestuur op verschillende terreinen en werven en selecteren leden voor de 

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Regelmatig vindt tussen de (voorzitter van de) 

Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur overleg plaats. 

 

Veranderingen samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

In 2019 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht en Raad 

van Bestuur plaatsgevonden. 

Wegens het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Ron Akkerman, en om de 

werklast van het bestuur beheersbaar te houden, is met ingang van 1 februari 2019 Bart 

Bemelmans als tijdelijk voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd voor een periode tot 

half oktober 2019. Na een zorgvuldige werving en selectie heeft de Raad van Toezicht een 

goede opvolger gevonden in de persoon van Patricia Esveld. Zij is met ingang van 1 

december 2019 benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Verder is per juli 2019, na twee periodes van vier jaar, afscheid genomen van Lucy Schmitz 

als lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dankt haar voor haar inzet en 

bijdrage aan de ontwikkeling van Pro Persona. Krishna Taneja is, eveneens na een externe 

werving- en selectieprocedure, met ingang van 10 september 2019 als opvolger benoemd. 

Ons zittende lid van de Raad van Toezicht, Hester Uhlenbroek, is door de Minister voor 

Rechtsbescherming per 23 oktober 2019 benoemd als lid van de Raad van Toezicht in het 

kader van artikel 3.3. Wet forensische zorg.  

 

Werkwijze 

De Raad van Toezicht werkt ten behoeve van efficiënter en effectiever toezicht met 

commissies.  

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid sprak over de effecten van de wetsontwikkelingen 

(WvGGZ en WMCZ), ontwikkelingen in de acute zorg, wachtlijsten, HPO meting, diverse 

casuïstiek en resultaatsmetingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

 

De Auditcommissie adviseert de Raad van Bestuur omtrent diens financiële taak en bereidt 

in dat kader besluitvorming voor. Gezien het belang van een gezonde financiële 

bedrijfsvoering als basis voor de kwaliteit van zorg kwamen als belangrijkste 

bespreekpunten aan de orde: de voorbereiding van de behandeling van het jaardocument 

(verslagjaar 2018), de financiële prognose 2019, de achterblijvende zorgcontacten mede 

als gevolg van achterblijvende efficiency (ten opzichte van begrote normatieve uren/IPM), 

de ontwikkeling van het resultaat in 2019 en de mogelijkheden het financiële tij te keren.  

Gezien het (doorlopende) negatieve financiële resultaat op de zorg is meermaals gesproken 

over de sturing, de rapportages en alternatieve scenario’s. Op basis van nieuwe 

strategische keuzen en aanpassing van processen en sturing zal ook een hernieuwde 

meerjarenbegroting worden opgesteld. Dit om zorg te dragen voor een langdurig positieve 

exploitatie en het (ruim) voldoen aan de ratio’s, onder andere in verband met onze 

financiering. 

De voorzitter van de Auditcommissie is betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe 

financieel directeur wegens de pensionering van de vorige directeur. 

 

De Remuneratiecommissie heeft zich in 2019 beziggehouden met het voeren van 

(jaar)gesprekken met de (interim-)bestuurder(s). De ingelaste bestuurlijke interim-periode 

en het selectieproces voor de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur vroegen veel aandacht.  
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Voor de bezoldiging van de bestuurders past de Raad van Toezicht de kaders toe van de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  

 

In de jaarrekening wordt de honorering gespecificeerd. Dit geldt ook voor de honorering 

van de Raad van Toezicht. 

 

Opleiding en functioneren 

In het kader van good governance streven wij ernaar om bestuur en toezicht optimaal 

vorm en inhoud te geven. Wij vinden het in dat kader van belang om kritisch te reflecteren 

op het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de onderlinge 

samenwerking.  

In 2019 is op meerdere momenten met elkaar hierover gesproken, mede in verband met 

de bestuurlijke interim periode en het werven van nieuwe leden van beide organen. Uit de 

zelfevaluatie die de Raad van Toezicht hield komt naar voren dat de Raad in de huidige 

lastige tijden in saamhorigheid grote inzet vertoont om het toezicht van waarde te laten 

zijn voor de organisatie. Wij hebben een verdergaande verbinding met de organisatie 

opgezocht en om betere rapportagelijnen gevraagd om onze rol bij de veranderings- en 

sturingsvraagstukken goed te kunnen invullen. 

Daarnaast hebben zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht afzonderlijk van 

elkaar meerdere opleidingen en cursussen gevolgd. De leden van de Raad van Toezicht zijn 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).  

 

7.2 Vergaderingen en bijeenkomsten 

De agenda van de Raad van Toezicht kent jaarlijks terugkerende onderwerpen als kwaliteit 

en veiligheid van zorg, onderzoek en ontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering. Die 

onderwerpen worden steeds gevoed vanuit actuele externe en interne ontwikkelingen. 

 

Strategieontwikkeling 

In 2019 hebben wij in het bijzonder aandacht besteed aan strategieontwikkeling.  

Van Pro Persona wordt vernieuwing en flexibiliteit gevraagd. Zonder 

samenwerkingspartners kan Pro Persona de verwachtingen van de maatschappij niet 

waarmaken. De herijkte missie en visie, waar de Raad van Toezicht bij betrokken was, 

vormt de basis voor het organisatie brede ‘verandertraject 202021’. Het verandertraject 

raakt de maatschappelijke profilering, het stakeholdersmanagement, de matrixorganisatie, 

de besturing en het vastgoed. Pro Persona richt zich daarnaast op financieel herstel. Een 

voorwaarde om dagelijks goede zorg te blijven leveren in een prettige leef- en 

werkomgeving.  

De Raad van Toezicht onderschrijft de ontwikkelingen vanuit interne en externe signalen en 

mede in het licht van de financiële zorgen die er zijn. Wij zetten in op herkenbare 

ontwikkelingen intern die aansluiten bij ontwikkelingen in de keten. Geconcludeerd is dat 

de ontwikkelingen ons ook noodzaken de vastgoedstrategie te actualiseren. Dit gebeurt 

samen met een extern bureau. De Raad van Toezicht is daar vanaf het begin bij betrokken, 

gezien het grote belang van de te maken keuzen. Niet alleen voor een gezonde 

bedrijfsvoering maar ook als bijdrage aan optimale zorg voor onze cliënten en voor het 

mogelijk maken van flexibiliteit en innovaties. 

 

Financiën en risico’s 

Het afgelopen jaar was er voortdurend aandacht voor de kwaliteit van de zorginhoud met 

een gezonde bedrijfsvoering als basis. Het verschil in financiële resultaten tussen de 

verschillende onderdelen van de Pro Persona Groep is groot. Met name het GGZ-deel heeft 

moeite om binnen een harde marktwerking wendbaar in het zorgaanbod te worden, met 

behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Daarmee liet het geheel aan financiële resultaten 

in 2019 problemen zien. Met veel inzet is er een verbetering gekomen maar werd de 

taakstellende zorgbegroting 2019 in de GGZ niet gehaald. Daarvoor is een veelheid aan 

oorzaken: van contractering, no shows, ziekteverzuim, dure inhuur van externen in 
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verband met de krapte op de arbeidsmarkt tot de noodzaak de eigen processen nog verder 

te verbeteren. Achterliggend wordt gewerkt aan het verkorten van de wachtlijsten (lees: 

verhoging doorstroming en beperken behandeltijd) en het beheersen van de gemiddelde 

kosten per patiënt. De voorgestelde maatregelen om op kwetsbare punten te verbeteren 

zijn uitgebreid besproken.  

De resultaten hiervan laten verbetering zien maar zullen verdere structurele veranderingen 

in de werkwijze en organisatie van het GGZ-deel nodig hebben. De negatieve 

zorgexploitatie baart de Raad van Toezicht zorgen: de normale exploitatie (geschoond voor 

incidentele posten) dient immers positief te zijn. De Raad van Toezicht benadrukt het 

belang van tijdige en werkbare financieringsafspraken met zorgverzekeraars en gemeenten 

die gericht zijn op lange termijn zekerheid en kwaliteit van zorg. Wij steunen de Raad van 

Bestuur om te komen tot duurzaam partnership met deze partijen. Realiteit nu is dat wij 

nog veel discussiëren over de betaling van door Pro Persona geleverde zorg en dat geeft 

veel onzekerheid voor de financiële positie van Pro Persona. 

 

Kwaliteit en veiligheid 

De Raad van Toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de 

zorg. Geconstateerd wordt dat binnen Pro Persona met grote inzet wordt gewerkt aan 

systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor 

zowel cliënt als medewerker. De ‘cliënttevredenheid’ en ‘medewerkerstevredenheid’ zijn 

voor de Raad van Toezicht belangrijke pijlers. In 2019 deden zich bij de Pompestichting 

helaas in een korte periode 5 incidenten voor, hetgeen zeer uitzonderlijk is. De incidenten 

hadden grote impact op zowel de maatschappij als op cliënten en medewerkers. De Raad 

van Toezicht is van mening dat bestuur en directie goed hebben gereageerd op alle 

reacties, gevoelens en de media-aandacht. Alle incidenten zijn zowel intern als extern 

onderzocht om te komen tot aanbevelingen en leerpunten in afstemming met de 

Sectordirectie DJI. 

 

Onderwerpen en besluiten 

De Raad van Toezicht heeft in 2019 de volgende besluiten genomen/goedgekeurd: 

 Benoeming interim-voorzitter Raad van Bestuur 

 Hypothecaire geldlening BNG Bank N.V. 

 Jaarrekening 2018 

 Benoeming voorzitter Raad van Bestuur 

 Bestuursbevoegdheid t.a.v. rechtshandelingen met bepaald geldelijk belang 

 Benoeming lid Raad van Toezicht 

 Aanpassing reglementen RvT en RvB 

 WNT Klassenindeling Pro Persona Groep (evaluatie 2019, indeling 2020) 

 Goedkeuring herijking missie en visie Pro Persona Groep 

 Begroting 2020 voorlopige goedkeuring (definitieve goedkeuring 3 maart 2020) 

 Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht 

 Vergaderdata en overige bijeenkomsten 2020 Raad van Toezicht. 

Bij de beoordeling van besluiten en ontwikkelingen neemt de Raad van Toezicht vanuit 

diverse invalshoeken uitgangspunten in acht als cliënt- en medewerkerstevredenheid, 

continuïteit, beheersbaarheid, financiële gezondheid en de omgeving van Pro Persona. 

 

7.3 Tot slot  

Op meerdere momenten hebben wij formeel en informeel gesproken met medewerkers, 

gremia en sleutelfiguren, onder andere tijdens werkbezoeken, tijdens het voor- en 

najaarsoverleg met de Ondernemingsraden van stichting Pro Persona GGZ en van de 

Pompestichting en tijdens een overleg met het zogenaamde Gemeenschappelijk Overleg 

van de cliëntenraden.  

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan deze gesprekken en leerzame ontmoetingen. 
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Wij hebben gezien en gehoord dat de medewerkers zich ten volle inzetten voor de kwaliteit 

van leven van cliënten en hun naasten, daarmee bijdragend aan een waardevolle 

maatschappij, ondanks de moeilijke periode waarin Pro Persona zich bevindt. 

De Raad van Toezicht spreekt hiervoor zijn waardering uit.  

 

 

 

Voor het realiseren van de uitdagende veranderopgave, gekoppeld aan een bijpassende sturing 

en inrichting van de organisatie, staat voor de Raad van Toezicht ‘verbinding’ centraal. 

Verbinding tussen mensen in hoedanigheid van cliënt, medewerker, stakeholder, ketenpartner, 

zorgverzekeraar, maatschappij. 

 

 

 

 

25 mei 2020 

 

Raad van Toezicht Pro Persona Holding 

R. Steenbeek, voorzitter 

G.H.J. Huffmeijer 

F.H. Stegehuis 

K. Taneja 

H. Uhlenbroek 
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2.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

2.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming in duizenden euro's)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 108.897 106.280

Vlottende activa

Voorraden 2 127 122

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 16.483 13.328

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 471 250

Debiteuren en overige vorderingen 5 38.987 43.577

Liquide middelen 6 46.485 44.824

Totaal vlottende activa 102.553 102.101

Totaal activa 211.450 208.381

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

PASSIVA

Groepsvermogen 7

Kapitaal 302 302

Bestemmingsfondsen 43.624 36.794

Algemene en overige reserves 8.472 9.161

Totaal groepsvermogen 52.398 46.257

Voorzieningen 8 16.333 19.693

Langlopende schulden 9 72.706 76.767

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 9.356 15.713

Overige kortlopende schulden 10 60.657 49.951

Totaal kortlopende schulden 70.013 65.664

Totaal passiva 211.450 208.381

Pagina 24
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2.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(in duizenden euro's)

Ref. 2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 219.812 211.774

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 6.671 5.249

Overige bedrijfsopbrengsten 14 4.576 5.221

Som der bedrijfsopbrengsten 231.059 222.244

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 -175.208 -170.857

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 -10.260 -11.204

Overige bedrijfskosten 17 -36.808 -38.443

Som der bedrijfslasten -222.276 -220.504

BEDRIJFSRESULTAAT 8.783 1.740

Financiële baten en lasten 18 -2.642 -3.236

RESULTAAT BOEKJAAR 6.141 -1.496

RESULTAATBESTEMMING

(in duizenden euro's)

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfondsen 6.830 -951

Algemene / overige reserves -689 -545
6.141 -1.496
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

(in duizenden euro's)

Ref. 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 8.783 1.740

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 10.260 11.006

- boekwinst verkoop activa

- mutaties voorzieningen 8 -3.360 -10.130

6.900 876

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 2 -5 15

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 3 -3.155 -3.653

- vorderingen 5 4.590 11.630

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -6.578 -483

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 10 2.443 9.379

-2.705 16.888

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 12.978 19.504

Ontvangen interest 18 0 0

Betaalde interest 18 -2.767 -3.484

-2.767 -3.484

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.211 16.020

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -12.877 -9.170

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 198

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -12.877 -8.972

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen (kasgeldleningen) 10 8.536 0

Nieuw opgenomen leningen (herfinanciering) 9 16.667 0

Aflossing langlopende schulden 9 -20.876 -4.486

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.327 -4.486

Mutatie geldmiddelen 1.661 2.562

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 44.824 42.262

Stand geldmiddelen per 31 december 6 46.485 44.824

Mutatie geldmiddelen 1.661 2.562
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar
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Stichting Pro Persona Holding is statutair gevestigd te Renkum, kantoorhoudende op het adres Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze en is 

geregistreerd onder KvK nummer 09140691.

De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans en winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar zijn, daar waar nodig, 

geherrubiceerd om het inzicht en de vergelijkbaarheid van de cijfers te bevorderen.

De activiteiten van Stichting Pro Persona Holding zijn het bestuur van de Pro Persona groep en het leveren van de ondersteunende 

diensten voor de Pro Persona groep.

Stichting Pro Persona Holding staat aan het hoofd van de Pro Persona groep. Stichting Pro Persona GGz, Pompestichting en Indigo 

Gelderland e.o. B.V. behoren tot deze groep. De jaarrekening is de geconsolideerde jaarrekening van de Pro Persona groep.

De belangrijkste activiteten van de Pro Persona groep zijn:

 - het bieden van geestelijke gezondheidszorg (zowel ambulant, in deeltijd als klinisch)  aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met 

psychische en psychiatrische problemen (Stichting Pro Persona GGz);

 - het voorkomen van delicten en op het bieden van behandeling en zorg aan mensen, die als gevolg van psychische problemen in 

aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met Justitie (Pompestichting);

 - het leveren van generalistische geestelijke eerstelijns gezondheidszorg volgens een kortdurend behandelmodel (Indigo Gelderland e.o. 

B.V.).

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

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 gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gezien bovenstaande toezegging is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of Stichting Pro Persona 

Holding haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Dit uitgangspunt is onderbouwd met een analyse waarin de financiële impact van Corona is beoordeeld in relatie tot de 

continuïteitsveronderstelling. 

Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de consequenties voor de 

instelling wordt verwezen naar paragraaf 2.1.15 in 'Gebeurtenissen na balansdatum'. De impact op de omzet betreft  “gemiste omzet” die 

niet meer ingehaald kan worden. Stichting Pro Persona Holding  zit via GGZ Nederland in de voorste linie om toe te werken naar afspraken 

over tegemoetkoming in opbrengstderving (compensatie gemiste omzet) en  het vergoeden van extra kosten (materieel, huisvesting, 

hogere personele kosten door hoge ziekteverzuim, enz.).  Dit voor de afspraken tot 1 juni en na 1 juni 2020. 

De zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en ministerie van Justitie en Veiligheid hebben aan de GGz sector laten weten hen te 

ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd wordt.

Bij het bepalen van de benodigde bekostiging voor de continuïteit in deze situatie zijn de bestaande afspraken voor 2020 tussen 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars het uitgangspunt. Hierbij houdt Stichting Pro Persona Holding rekening met:

 - de verwachting dat vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) de gemaakte kosten volledig vergoed zullen worden (aantoonbaarheid) en dat 

een continuïteitsbijdrage zal worden gedaan tussen 60-85% van de gemiste omzet; Nogmaals in de onderhandelingen wordt voor de 

“eerste ring” organisatie waar Stichting Pro Persona Holding toe behoort door de klinische en acute voorzieningen, ingezet op 100% 

omzetvergoeding. 

 - inzake de Wet Langdurig zorg (WLZ) de Zorgkantoren als doel hebben om een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie 

van de zorgaanbieder te neutraliseren, door middel van maatregelen van tijdelijke aard op de WLZ (in ieder geval van 1 maart tot 1 juni 

2020)

 - inzake de Forensische Zorg (FZ) vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid,via  de DJI, maatregelen zijn gekomen (in ieder geval tot 

1 juni 2020) om de zorgaanbieders van de forensische zorg financiële zekerheid te bieden, waaronder: extra kosten als gevolg van de 

coronacrisis worden vergoed, in geval van een significante omzetdaling als gevolg van de coronacrisis worden de forensische 

zorgaanbieders gecompenseerd en tijdelijke versoepeling van verantwoording die de continuïteit van zorglevering kunnen belemmeren. 

 - de kern van de afspraak dat vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) de financiering van de omzet wordt doorgezet op het 

niveau van voor de corona crisis.  
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Gebruik van schattingen

Consolidatie

Vestigings-

plaats Eigen vermogen Resultaat

 - Stichting Pro Persona GGz Wolfheze 100% 42.596 -847

 - Pompestichting Nijmegen 100% 12.972 7.677

 - Indigo Gelderland e.o. B.V. Wolfheze 100% -3.170 -689

Verbonden rechtspersonen
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Zeggenschap/ 

kapitaalbelang

Alle groepsmaatschappijen, zoals hierboven genoemd worden aangemerkt als verbonden partij.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, net als de binnen de groep 

gemaakte resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. 

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pro Persona Holding zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende 

maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding 

wordt gevoerd.

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 geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van 

Stichting Pro Persona Holding.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen van de 

rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde jaarrekening afwijkende 

grondslagen gehanteerd.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Voorraden
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Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Vervreemding van vaste activa

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de zorginstelling 

zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar 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, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet 

leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven 

evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de 

economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar 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 als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 

economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt 

een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Pro Persona Holding.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van  materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur. Op bedrijfsterreinen (zijnde grond) en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 

afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages worden vermeld in de overzichten onder 2.1.6.

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.

Stichting Pro Persona Holding heeft voor de materiële vaste activa vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn tot een duurzame 

waardevermindering.

Wanneer de boekwaarde hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Vaste activa met een lange levensduur worden jaarlijks beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde  niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van 

activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige 

nettokasstromen die naar verwachting zal worden gegeneerd. 

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Bij de berekening van de afschrijving wordt geen rekening gehouden met restwaarde, omdat geen directe opbrengstwaarde wordt verwacht 

bij het einde van de looptijd.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op nominale waarde, 

rekening houdend met de spaarmethodiek.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden 

gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het 

kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe 

zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord 

onder de financiële baten en lasten.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële Instrumenten

Operationele leasing

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Onderhanden werk uit hoofde van DBBC's
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Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering van afgeleide financiële 

instrumenten (‘derivaten’) is afhankelijk van het feit of het onderliggende van het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het 

onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat tegen reële waarde opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, 

wordt het derivaat tegen kostprijs of lagere marktwaarde opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide 

financieel instrument hangt af van de vraag of er hedge-accounting wordt toegepast.

·           het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd met waardeveranderingen in het resultaat.

Bij Stichting Pro Persona Holding kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom 

verbonden zijn, niet bij de groep ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening 

houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het 

contract.

Afgeleide financiële instrumenten

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze betrekking hebben op de 

handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een 

onderliggende beursgenoteerde waarde, worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële 

instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.

Het onderhanden werk uit hoofde van Diagnose Behandel en beveiliging Combinaties (DBBC wordt gewaardeerd tegen de verwachte 

opbrengstwaarde van de DBBC. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de 

DBBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht. 

Derivaten die liggen besloten in een basiscontract (‘embedded derivaten’) worden altijd gescheiden van het basiscontract wanneer:

·           er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het derivaat enerzijds en het basiscontract 

anderzijds;

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. Tevens is een voorziening in 

mindering gebracht voor effecten zelfonderzoek en mogelijke overschrijdingen van contractwaarden in de contracten met zorgverzekeraars, 

gemeenten etc.  

Stichting Pro Persona Holding past hedge-accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedgerelatie, wordt dit gedocumenteerd. 

De stichitng stelt door middel van een test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de 

kritische kenmerken van het hedge-instrument met die van de afgedekte positie, en/of door het vergelijken van de verandering in reële 

waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Indien er een indicatie voor ineffectiviteit is, bepaalt de stichting dit eventueel 

ineffectieve deel door middel van een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting.

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed 

geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan 

te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel 

instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at 

arm’s length’-transacties, van de DCF-methode (contante waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening houdend 

met specifieke omstandigheden.

·           een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, 

handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de 

instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en 

het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten 

derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening. 

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname 

verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. 

Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken 

eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met 

het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
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Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Algemeen

Voorziening jubileumverplichtingen en gratificatie einde dienstverband

Voorziening langdurig zieken

Voorziening groot onderhoud
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Voorziening sociaal plan Dienst Justitiële Inrichting

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De gehanteerde 

disconteringsvoet is 1,5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De voorziening sociaal plan DJI is gebaseerd op de berekende toelagen tot 65-jarige leeftijd, rekening houdend met blijf- en sterfte kansen 

van de groep medewerkers van de Pompestichting waarvoor de regeling van toepassing is. De toekomstige toelagen zijn contant gemaakt 

tegen een disconteringsvoet 1,5%.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

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.

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, rekening houdend 

met een discontovoet van 1,5%.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Jaarlijks wordt een herbeoordeling van uitgangspunten 

uitgevoerd.

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd omdat een zorginstelling verplicht is om personeelsleden bij ziekte gedurende 2 jaar het 

salaris door te betalen (het 1ste jaar 100% en het 2de jaar 70%). Tevens wordt rekening gehouden met te betalen transitievergoedingen. 

De voorziening is berekend op basis van de werkelijke loonkosten per persoon, rekening houdend met het ziektepercentage op 31-12-2019 

van deze persoon. Daarnaast is bij de waardering rekening gehouden met de kans dat de zieke persoon in dienst blijft, maar niet terugkeert 

in het arbeidsproces. De voorziening is tegen de nominale waarde op de balans opgenomen.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., 

gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Per ultimo 2019 wordt de hoogte bepaald o.b.v. een spaarmethodiek rekening houdend met 

moment van het onderhoud en de onderhoudscyclus. In deze berekening worden de onderhoudswerkzaamheden mee genomen voor de 

komende 10 jaar. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden 

gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-

verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Stichting Pro Persona Holding

Liquide middelen bestaan uit kas- en 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.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (door toepassing van de effectieve rentemethode 

worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen 

is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale 

waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis 

van een percentage oninbaar gekoppeld aan de ouderdom van een vordering.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigen vermogensinstrumenten, worden 

gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen 

gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.
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d. Gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten 

slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening. Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare 

kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering.

Zelfonderzoek naar rechtmatigheid declaraties

Op basis van het controleplan is een ‘representerend’ zorgverzekeraar benoemd. Deze representerend zorgverzekeraar beoordeelt de 

uitgevoerde werkzaamheden en trekt een eindconclusie aangaande het uitgevoerde zelfonderzoek. De wijze waarop het zelfonderzoek 

financieel wordt afgewikkeld is niet opgenomen in het 'Controleplan zelfonderzoek cGGZ'. Op het moment van het opstellen van de 

jaarrekening is er een definitief positief oordeel van de representerend zorgverzekeraar over de uitvoering en de uitkomsten tot en met het 

schadelastjaar 2015.

Bij het bepalen van de omzet Zorgverzekeringswet DBC (inclusief basisGGZ en Langdurige GGZ) heeft Stichting Pro Persona Holding de 

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen.

Oorzaak en achtergrond systeemcomplexiteit

Binnen de GGz-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetwijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren 

tot veel onduidelijkheden geleid. Dit heeft onder andere geleid tot een Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen 

curatieve GGZ (NBA alert 32). Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders hebben gezamenlijk de conclusie getrokken dat beiden gebaat zijn bij 

een tijdig en juist inzicht in de rechtmatigheid van de declaraties per schadelastjaar. In 2015 is het initiatief genomen om een landelijk 

onderzoek op te stellen, genaamd 'Onderzoek controles cGGZ-2013', waarin alle declaraties ZVW met een openingsdatum in 2013 

onderwerp van een rechtmatig- en doelmatigheidsonderzoek waren. Dit traject is de basis geweest voor het hierop aansluitende 

Zelfonderzoek cGGZ 2014, 2015, 2016 en 2017. 

De generieke landelijke risico’s en onduidelijkheden zijn voor een belangrijk deel geadresseerd door de sector breed overeengekomen 

zelfonderzoeken over de schadelastjaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Stichting Pro Persona GGz heeft voor aan alle  zelfonderzoeken 

deelgenomen.  De zelfonderzoeken 2014, 2015 en 2016 zijn in overeenstemming met de zorgverzekeraars afgerond. Het zelfonderzoek 

2017 is conform het Controleplan Zelfonderzoek cGGZ 2017 onderhanden. Met de verwachte uitkomsten,alsmede een doorvertaling naar 

de jaren 2018 en 2019, is rekening gehouden bij de omzetbepaling in de jaarrekening.  

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan 

de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden 

geschat), dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

a. Het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op 

betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op 

balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden 

gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.Indien het resultaat van een bepaalde opdracht 

tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 

dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de 

periode waarin de baten zijn verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 

vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met 

een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit 

boekjaar toegerekend.

b. Waarschijnlijke economische voordelen.

c. De mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald.

Opbrengsten uit dienstverlening
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Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden werk per 31 december 2019 verwijzen wij naar de toelichting op de post 

onderhanden werk en de waarderingsgrondslagen terzake. Wij attenderen op de bijzonderheid dat een inschatting gemaakt moest worden 

van de vraag of sprake is van een verlieslatend contract, waarbij ook de onzekerheden genoemd in deze toelichting een rol spelen. De 

inschatting of sprake is van een verlieslatend contract is als volgt gemaakt: van de afgesloten contracten met zorgverzekeraars is de 

verwachting dat de onvermijdbare kosten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst 

niet zullen overtreffen. Het onderhanden werk is onderdeel van de prognosemodellering van Stichting Pro Persona GGz.

De bijzonderheden (onzekerheden) bij de hiervoor genoemde factoren versterken en mitigeren elkaar. De in deze jaarrekening 2019 

uitgewerkte en onderbouwde schattingen kunnen derhalve in de realisatie afwijken. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de 

eindafrekeningen met de zorgverzekeraars en kunnen materieel afwijken van de in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op 

de beste schatting.

Stichting Pro Persona Holding
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Voor een deel kan derhalve per balansdatum nog geen exacte inschatting gemaakt worden van de uitkomsten van deze contractafspraken 

en de gevolgen daarvan voor de schadelast(deel)plafond(s). 

c)     De waardering van het Onderhanden werk DBC in relatie tot contractafspraken, in de registratie en waardering.

Bij de omzetverantwoording is sprake van schattingsposten ten aanzien van ondermeer de toerekening aan boekjaren van uit de 

schadelastprognoses verwachte over- en onderproductie en contractrisico's per verzekeraar per contractdeel (bGGZ,sGGZ en lGGz) en de 

waardering van onderhanden behandelingen (Onderhanden Werk).

De raad van bestuur heeft de Zvw-omzet en daarbij behorende balansposten (zoals voor alle balansposten geldt) naar beste weten bepaald 

en daarbij rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en bijzonderheden die landelijk een rol spelen en ook bij Stichting Pro 

Persona GGz van toepassing zijn.

Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2019 van Stichting Pro Persona Holding toegelicht: 

De uitkomsten van het zelfonderzoek voor de jaren 2016 en 2017 (en voor 2018 en 2019 rekening houdend met gewijzigde wet- en 

regelgeving) zijn in detail vastgelegd.  Voor de (verwachte) uitkomsten van de zelfonderzoeken en contractrisico's  is bij onderhanden werk 

uit hoofde van DBC's en bij de vorderingen een voorziening voor terug te betalen omzet opgenomen. Ten tijde van het opmaken van de 

jaarrekening is er nog geen akkoord voor de financiële afwikkeling van het zelfonderzoek 2017 van de zorgverzekeraars. Die onzekerheid 

valt echter, gezien de totale zorgomzet van Stichting Pro Persona Holding van € 220 miljoen, binnen de daarvoor gebruikelijke 

bandbreedtes van onze inschattingen. Stichting Pro Persona Holding acht het resterende risico voor de jaarrekening van een normaal 

niveau. De raad van bestuur verwacht geen significante correcties meer ten opzichte van de verantwoorde omzet, maar vanwege de 

genoemde onzekere elementen wordt het door Stichting Pro Persona Holding mogelijk geacht de uiteindelijke afwikkeling wel significant 

afwijkt van de gemaakte inschattingen.

Toelichting op de omzetverantwoording van boekjaar 2019

a)    Zelfonderzoek schadejaar 2016 en 2017 (incl. doorloop naar de schadelastjaren 2018 en 2019)

b)     Schadelast(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken

Stichting Pro Persona GGz heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars die van invloed kunnen zijn op het totale 

schadelastplafond en de eventuele deelplafonds voor de schadejaren  2017 en 2018 en 2019.

De deelplafonds verschillen per contract en zijn afhankelijk van een aantal factoren. Voor een deel kan per balansdatum nog geen exacte 

inschatting gemaakt worden van de uitkomsten van deze contractafspraken. Voor de schadejaren 2017, 2018 en 2019 is daarbij tevens 

sprake van wijzigingen in de productiemix door ambulantisering en inzet op zwaardere en intensievere vormen van behandeling, waardoor 

de met de zorgverzekeraars gemaakte afspraken niet altijd meer passend blijken te zijn. 

Voor de toerekening van de realisatie  van het schadelastjaar 2019 aan het boekjaar 2019 is gebruik gemaakt van de volgende aanpak:

1) De gerealiseerde omzet inzake DBC’s geopend in 2019 bestaat uit de omzet inzake DBC’s die reeds zijn gesloten (en deels reeds 

gefactureerd), alsmede uit omzet inzake DBC’s die per balansdatum nog onderhanden zijn.

2) Op basis van historische realisatiecijfers is het verhoudingscijfer bepaald voor de toerekening van de schadelastjaaromzet naar de twee 

betreffende boekjaren (2019 en 2020). 

3) Op basis van de in het boekjaar 2019 gerealiseerde omzet inzake DBC’s geopend in 2019 is met behulp van schadelastmonitor van 

Value Care een prognose voor het totale schadelastjaar 2019 opgesteld. Deze berekening heeft plaatsgevonden per verzekeraar (op 

contractniveau).

4) Door (per verzekeraar) de omzetprognose te confronteren met de geldende contractafspraken inzake het omzetplafond en de 

gemiddelde kosten per cliënt, is bepaald in hoeverre sprake is van overproductie en daarmee (deels) niet declarabele zorg.

5) Indien uit deze berekeningen is gebleken dat sprake is van (deels) niet declarabele zorg, dan is een deel van de financiële consequentie 

hiervan als correctie op de omzet van boekjaar 2019 in de jaarrekening verwerkt. Toerekening van de financiële consequentie heeft 

plaatsgevonden aan de hand van het bij punt 2 genoemde verhoudingscijfer. 

Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprognose is rekening gehouden bij de bepaling van de opbrengstverantwoording 

2019, waarbij aanvullend rekening is gehouden met de veranderingen in regelgeving in 2019.
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In december 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2% (bron PFZW). Voor PFZW geldt een vereiste dekkingsgraad van 124,4%.

Zolang een pensioenfonds onvoldoende reserves heeft, is een zogenoemd herstelplan van kracht. In dat plan laat het fonds zien hoe het in 

een periode van 10 jaar de financiële positie kan herstellen. Het plan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen aan de regels van 

toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

 In het bijgewerkte herstelplan van maart 2019 laat PFZW zien dat de beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op het vereiste niveau kan zijn. 

Dit is binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar. Zolang er niet genoeg geld in kas is, past PFZW dit plan elk jaar aan en legt het ter 

goedkeuring voor aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Stichting Pro Persona Holding heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Pro Persona Holding heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de 

op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of 

diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit subsidies en andere 

opbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze 

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 

verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 

beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 

personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.

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 zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg 

van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling 

van een ontslagvergoeding. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de 

ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 

grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste 

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 

beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu 

minder sterk schommelen.

Stichting Pro Persona Holding 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 Stichting Pro Persona Holding. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze 

rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Pro Persona Holding betaalt 

hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij 

zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de 

groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin 

de kosten worden gemaakt. 

Overige opbrengsten

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties en dergelijke) worden de verwachte lasten gedurende het 

dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties wordt verantwoord indien de verplichting 

tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichting kan worden gemaakt. 

Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn 

verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht.
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Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling 

van ondersteunende diensten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de omzet, fte en m2 welke aan de te 

onderscheiden zorgsoorten kunnen worden toegekend.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide 

middelen.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als kostprijs-hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als 

de kasstromen uit de afgedekte balansposten.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken 

van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als 

dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 

financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta (euro) omgerekend tegen de geldende wisselkoers op 

de transactiedatum.

In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de 

volgende segmenten: - specialistische GGz zorg (Stichting Pro Persona GGz); - forensische zorg (Pompestichting); - basis GGz zorg 

(Indigo Gelderland e.o. B.V.) en - bestuur en ondersteunende diensten (Stichting Pro Persona Holding enkelvoudig).

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.
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 83.784 80.111

Machines en installaties 10.173 11.868

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 9.306 7.189

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5.634 7.112

Totaal materiële vaste activa 108.897 106.280

2019 2018

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

Boekwaarde per 1 januari 106.280 108.314

Bij: investeringen 12.877 9.170

Af: afschrijvingen 10.260 11.006

Af: desinvesteringen 0 198

Boekwaarde per 31 december 108.897 106.280

Toelichting:

2. Voorraden 

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Overige voorraden 127 122

Totaal voorraden 127 122

Toelichting:

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 55.242 50.933

Onderhandenwerk DBBC's 27.124 26.280

Onderhanden werk Basisproducten 1.295 1.442

Af: voorziening onderhanden werk 12.468 11.406

Af: ontvangen voorschotten 54.710 53.921

Totaal onderhanden werk 16.483 13.328
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.1.6

Elk jaar wordt opnieuw beoordeeld of er ‘triggering events’ hebben plaatsgevonden met betrekking tot de waardering op van het vastgoed. Een triggering 

event kan leiden tot een eventuele impairment. Er hebben zich geen triggering events voorgedaan die zouden moeten leiden tot impairment. Daarnaast is 

vastgesteld dat de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde van het vastgoed. Er is derhalve geen impairment verricht. 

De voorraad betreft voorraden medische hulpmiddelen, kantoorartikelen en - inventaris en magazijn- en winkelvoorraden. Er is geen vooziening voor 

incourante voorraden gevormd.
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal

Saldo per 1 januari -13.628 -2.085 250 0 -15.463

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 471 471

Correcties voorgaande jaren 3.782 0 -230 0 3.552

Betalingen/ontvangsten 2.534 38 -17 0 2.555

Subtotaal mutatie boekjaar 6.316 38 -247 471 6.578

Saldo per 31 december -7.312 -2.047 3 471 -8.885

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Ministerie van Justitie en Veiligheid a a a a

WLZ verbindingskantoor Arnhem c c c a

WLZ verbindingskantoor Nijmegen c c c a

OFZ b b b a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-19 31-dec-18

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 471 250

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 9.356 15.713

-8.885 -15.463

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2019 2018

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 21.242 21.965

Omzet justitie 56.817 52.828

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 20.771 21.715

Af: gefactureerde DBBC's 58.598 47.383

Af: mutatie ANG/OHW -1.781 5.445

Totaal financieringsverschil 471 250

5. Debiteuren en overige vorderingen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren 15.352 23.158

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 16.092 9.892

Nog te factureren omzet DBBC's 4.034 8.040

Nog te factureren omzet basisproducten 398 260

Te vorderen BTW 16 0

Vorderingen inzake pensioenen 190 0

Vordering UWV inzake transitievergoedingen 1.094 511

Nog te ontvangen subsidies 75 572

Overige vorderingen 972 482

Vooruitbetaalde bedragen 764 662

Totaal debiteuren en overige vorderingen 38.987 43.577

Toelichting:

In het saldo van de Debiteuren en overige vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.

31-dec-19 31-dec-18

Vorderingen op debiteuren

Nominale waarde debiteuren 15.983 24.089

Af: voorziening dubieuze debiteuren -631 -931

15.352 23.158
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA

6. Liquide middelen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen 46.401 44.761

Kassen 84 63

Totaal liquide middelen 46.485 44.824

Toelichting:
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

7. Groepsvermogen

31-dec-19 31-dec-18

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal 302 302

Bestemmingsfondsen 43.624 36.794

Algemene en overige reserves 8.472 9.161

Totaal groepsvermogen 52.398 46.257

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal 302 0 0 302

Totaal kapitaal 302 0 0 302

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten 34.764 -743 0 34.021

Egalisatie TBS 2.030 7.573 0 9.603

Totaal bestemmingsfondsen 36.794 6.830 0 43.624

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves:

Algemene reserves 5.539 -689 0 4.850

Reserve financieringsverschil TBS 3.622 0 0 3.622

Totaal algemene en overige reserves 9.161 -689 0 8.472

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-2019 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubileumuitkering 3.662 154 207 3 3.606

Voorziening langdurig zieken 1.992 1.900 1.319 557 2.016

Voorziening sociaal plan DJI 616 130 54 0 692

Voorziening groot onderhoud 13.423 1.585 1.589 3.400 10.019

Totaal voorzieningen 19.693 3.769 3.169 3.960 16.333

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 5.693

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 10.640

hiervan > 5 jaar 4.959
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

9. Langlopende schulden

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen 62.476 65.954

Overige langlopende schulden 10.230 10.813

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 72.706 76.767

2019 2018

Het verloop schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 69.640 73.373

Bij: nieuwe leningen (herfinanciering) 16.667 0

Af: aflossingen 20.144 3.733

Stand per 31 december  66.162 69.640

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.686 3.686

Stand langlopende schulden per 31 december 62.476 65.954

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

31-dec-19 31-dec-18

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.686 3.686

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 62.476 65.954

hiervan > 5 jaar 47.732 51.212

2019 2018

Het verloop overige langlopende schulden is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 11.545 12.298

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 731 753

Stand per 31 december  10.813 11.545

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 583 732

Stand langlopende schulden per 31 december 10.230 10.813

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

31-dec-19 31-dec-18

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 583 732

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 10.230 10.813

hiervan > 5 jaar 7.899 8.296

Toelichting:

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht onder 2.1.7.
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 - Negative pledge/ pari passu en cross default verklaring van de entiteiten: Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en 

Indigo Gelderland e.o. B.V.;.

Op de ING Euroflex heeft herfinanciering plaatsgevonden per 1 juli 2019 naar een Rentevastlening. De Rentevastlening heeft een looptijd van 10 jaar met 

een bulletaflossing van € 8,3 miljoen op 1 juli 2029. De hoofdsom van de rentevastlening is € 16,7 miljoen.

De bestaande condities, voorwaarden, zekerheden en bepalingen blijven van kracht bij de herfinanciering. Hiertoe is onroerend goed van de Pompestichting 

in onderpand gegeven aan de ING Bank tot een bedrag van € 17,1 miljoen.

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen en de kredietfaciliteiten bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Waarborgfonds 

voor de Zorgsector, ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. luiden als volgt:

 - Compte joint aansprakelijkheid van de entiteiten:  Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en  Indigo Gelderland e.o. B.V.;.

 - Pandakte bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen (eerste pandrecht) van de entiteiten: Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz 

en Indigo Gelderland e.o. B.V.;

 - Gezamelijke hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen ter waarde van € 103,2 miljoen.

 - Hoofdelijk Medeschuldenaarstelling afgegeven door Stichting Pro Persona Holding voor Pompestichting;
 - Negative pledge/ pari passu en cross default verklaring bij Pompestichting;

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, Staat der Nederlanden, Nederlandse Waterschapsbank N.V., 

ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V.  zijn per 15 maart 2019 overeengekomen dat de gedeelde zekerheden over gaan naar een verhaalsregeling 

zekerheidsrechten.

Stichting Pro Persona Holding voldoet aan de minimaal gestelde waarden van de door de BNG ratio's (berekend op basis van de geconsolideerde 

jaarrekening Stichting Pro Persona Holding minus de cijfers opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening van Pompestichting: Solvabiliteitsratio > 20% en 

Debt Service Coverage Ratio > 1,3) en ING Bank N.V.  gestelde ratio's (berekend op basis van de geconsolideerde jaarrekening Stichting Pro Persona 

Holding: Solvabiliteitsratio > 18% en Budgetratio >15% ).
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen 8.536 0

Crediteuren 8.217 7.047

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen kredietinstellingen 4.269 4.418

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.663 8.533

Te betalen BTW 0 51

Schulden terzake pensioenen 0 615

Nog te betalen salarissen 142 47

Vakantiegeld 4.451 4.526

Vakantiedagen 4.401 4.439

Levensfasebudget (Lfb-uren) 11.073 10.525

Overige personeelskosten 1.845 1.426

Schulden aan patiënten 1.336 1.151

Schulden aan Dienst Justitiële Inrichtingen 1.774 2.065

Nog te betalen kosten personeel niet in loondienst 679 714

Vooruitontvangen subisidies 920 440

Vooruitontvangen bedragen 441 493

Overige nog te betalen kosten 2.907 2.333

Nog te betalen interest 1.003 1.128

Totaal overige kortlopende schulden 60.657 49.951

Toelichting:

In het saldo van de overige kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen langer dan 1 jaar.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) maximale kasgeldfaciliteit 17,6 miljoen opgenomen 8,5 miljoen

De gestelde zekerheden voor deze kredietfaciliteit zijn toegelicht bij de Langlopende schulden onder 5.1.5.9

Overige kredietfaciliteiten:

ING Bank N.V. maximaal rekening courant krediet Committed 5 miljoen

De gestelde zekerheden voor deze kredietfaciliteit zijn toegelicht bij de Langlopende schulden onder 2.1.5.9
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Het maximale bankkrediet bij de ING is een gezamelijke faciliteit van Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en Indigo 

Gelderland e.o. B.V.

Specificatie schulden kredietinstellingen:
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichitngen

Stichting Pro Persona Holding heeft de volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake huurcontracten:

Naam Locatie bedrag per jaar

Resterende 

looptijd

Pro Persona Arnhem 49 30-9-2021

Pro Persona Nijmegen 14 onbepaalde tijd

Pro Persona Nijmegen 34 31-5-2028

Pro Persona Nijmegen 87 31-3-2024

Pro Persona Tiel 820 1-6-2022

Pro Persona Veluwse Vallei 898 1-1-2025

Pro Persona Veluwse Vallei 66 30-4-2028

Pro Persona MCZ 6 onbepaalde tijd

Kairos For Fact Tiel 17 onbepaalde tijd

Kairos Arnhem 113 30-4-2029

Pompestichting 51 31-12-2020

Kairos Ede 4 31-10-2020

Kairos Den Bosch 36 31-12-2021

Indigo Ede 1 29-2-2020

Indigo Ede 3 30-6-2021

Indigo Ede 1 31-1-2020

Indigo Nijmegen 4 onbepaalde tijd

Indigo Nijmegen 7 31-12-2020

Indigo Nijmegen 3 31-12-2020

Indigo Nijmegen 1 31-5-2020

Indigo Tiel 16 30-6-2024

Indigo Tiel 7 28-2-2020

Indigo Tiel 8 1-6-2022

Indigo Arnhem 1 30-11-2020

Indigo Arnhem 2 onbepaalde tijd

Bedrag aan huurverplichtingen per 31 december 2019:

hiervan < 1 jaar 2.325

hiervan > 1 jaar en < 5 jaar 6.496

hiervan > 5 jaar 1.392

Totaal 10.214

Leaseverplichtingen

Stichting Pro Persona Holding heeft de volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake leasecontracten:

Naam ingangsdatum looptijd

bedrag per jaar          

(excl. BTW) aard

Alphabet Nederland B.V. div. 48 maanden 16 lease auto's

Ricoh Nederland B.V. 1-10-2019 60 maanden 140

lease 

randapparatuur

Bedrag aan leaseverplichtingen per 31 december 2019:

hiervan < 1 jaar 156

hiervan > 1 jaar en < 5 jaar 560

hiervan > 5 jaar 0

Totaal 716

Bankgaranties

Ten laste van de beschikbare rekening- courant limiet zijn de volgende bankgaranties afgegeven:

Naam ingangsdatum einddatum bedrag aard

Shell Nederland Verkoopmij BV 1-1-2005 tot opzegging 3

Obligoverplichting waarborgfonds voor de Zorgsector
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Emmastraat 64, Velp

Huissensestraat 64B, Arnhem

Conform de voorwaarden in het Reglement van Deelneming van het Waarborgfonds van de Zorgsector (WfZ) heeft Stichting Pro Persona GGz een 

obligoverplichting van 3% van de restschuld van de door het WfZ geborgde leningen. Deze obligo is door het WfZ inroepbaar ingeval het risicovermogen 

van het WfZ minder dan het garantieniveau bedraagt. Ultimo 2019 bedraagt deze obligoverplichting voor Stichting Pro Persona GGz € 1,2 miljoen (2018: € 

1,3 miljoen).

Stichting Pro Persona Holding maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instellingen Stichting Pro Persona GGz,  

Pompestichting en Indigo Gelderland e.o. B.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2019 bedraagt 

de vordering van de fiscale eenheid € 16K (2018 een schuld van € 51K).

Beatrixlaan 25, Tiel

Velperbeek 26, Arnhem

Tarweweg 16, Nijmegen

Raadhuisstraat 117, Ede

Eekbrouwersweg 6, Den Bosch

Wiilem de Zwijgerlaan 1-3, Ede

Molenstraat 60-62, Bennekom

Hootsenheem 3, Veenendaal

Huissteden 1452, Wijchen

Marialaan 348/352, Nijmegen

Kloosterhof 1, Malden

Vossenlaan 88, Nijmegen

Dodewaardlaan 5-11, Tiel

P.Bernhardlaan 6, Geldermalsen

betalingsgarantie

Amsterdamseweg 17a, Arnhem

Eikstraat 30, Nijmegen

Achter de Valburg 2, Nijmegen

St. Annastraat 276, Nijmegen

Siependaallaan 3, Tiel

Willy Brandtlaan 20, Ede

Laan der Techniek 4-301, Veenendaal

Parallelweg 26 Wolfheze

Fiscale eenheid omzetbelasting

Siependaallaan 3, Tiel
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Financiële instrumenten

Algemeen

Derivaten

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Macrobeheersinstrument
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Stichting Pro Persona Holding maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die Stichting Pro Persona Holding 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

Stichting Pro Persona Holding 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 Stichting Pro Persona Holding 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.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 94% (2018: 92%) geconcentreerd bij zorgverzekeraars/gemeenten/Ministerie van Justitie 

en Veiligheid. Op basis van de relatie van Stichting Pro Persona Holding met deze zorgverzekeraars/gemeenten/Ministerie van Justitie en Veiligheid en hun 

financiële posities wordt het kredietrisico beperkt geacht.

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast 

rentepercentage (direct of via een rente swap) over de gehele looptijd. De leningen worden in principe aangehouden tot het einde van de looptijd. Stichting 

Pro Persona Holding  heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Stichting Pro Persona Holding bewaakt het kasstroomrisico door middel van opvolgende meerjaren liquiditeitsbegrotingen welke maandelijks worden 

geactualiseerd. Zo wordt er op toegezien dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen; dan wel dat er 

tijdig een signaal wordt afgegeven wanneer mocht blijken dat er onvoldoende liquiditeiten zijn om aan de verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen.

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen 

voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing 

macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke 

gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn.

Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een 

omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling 

vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 

gecommuniceerd.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019. Stichting Pro Persona GGz 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 stichting per 31 december 2019.

Voor 2019 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 23.601,4 miljoen (prijsniveau 2018).

Pompestichting heeft op 1 juni 2009 een traditionele swap met een initiele hoofdsom van € 25 miljoen afgesloten. Deze is per 1 september 2019 beëindigd.

De negatieve marktwaarde bedroeg op 31 december 2018 € 327K. 

Het beleid van Pompestichting is derivaten alleen te gebruiken voor het afdekken van renterisico's (hedgeaccounting) en niet om te speculeren. De 

negatieve marktwaarden zijn daarom niet verwerkt in de jaarrekening.
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

(in duizenden euro's)

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 2019

- aanschafwaarde 175.421 45.106 37.967 7.112 0 265.606

- cumulatieve afschrijvingen 95.350 32.654 31.322 0 0 159.326

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 80.071 12.452 6.645 7.112 0 106.280

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 12.877 0 12.877

- gereedgekomen projecten 9.304 0 5.052 -14.356 0 0

- afschrijvingen 5.592 1.929 2.739 0 0 10.260

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen 0

  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) 3.712 -1.929 2.313 -1.479 0 2.617

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 184.725 45.106 43.019 5.633 0 278.483

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- herrubricering voorraad gebouwen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 100.942 34.583 34.061 0 0 169.586

Boekwaarde per 31 december 2019 83.783 10.523 8.958 5.633 0 108.897

Afschrijvingspercentage 0% - 2% - 10% 5% - 20% 5% - 10% - 20% nvt nvt
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Stichting Pro Persona Holding

BIJLAGE

2.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing in 

2019

Restschuld 31 

december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-sings-

wijze

Aflos-

sing 

2020

Gestelde 

zekerheden

ABN AMRO bank 15-mrt-96 6.625 30 Onderhands 3,99% 2.074 0 84 1.990 1.570 7 lineair 84 Waarborgfonds

NWB 28-mrt-01 6.353 30 Onderhands 3,76% 2.751 0 212 2.539 1.480 12 lineair 212 Waarborgfonds

BNG 1-apr-03 1.500 30 Onderhands 2,55% 750 0 50 700 450 14 lineair 50 Waarborgfonds

NWB 1-dec-04 4.200 30 Onderhands 1,95% 2.240 0 140 2.100 1.400 15 lineair 140 Waarborgfonds

NWB 28-mrt-08 18.000 30 Onderhands 1,51% 12.000 0 600 11.400 8.400 19 lineair 600 Waarborgfonds

ING Bank 1-aug-08 7.000 20 rentevast lening 2,60% 3.413 0 350 3.063 1.313 10 lineair 350 Onroerend goed

ING Bank 20-apr-09 7.650 30 rentevast lening 2,15% 5.228 0 255 4.973 3.698 20 lineair 255 Onroerend goed  *1)

NWB 6-jun-11 2.900 20 Onderhands 3,73% 1.885 0 145 1.740 1.015 12 lineair 145 Waarborgfonds

BNG 15-mei-12 15.700 30 Onderhands 4,90% 12.560 0 523 12.037 9.420 23 lineair 523 Waarborgfonds

NWB 1-okt-12 8.400 30 Onderhands 4,13% 6.720 0 280 6.440 5.040 23 lineair 280 Waarborgfonds

ING 2-nov-92 6.353 40 Hypothecair 4,48% 2.937 0 214 2.723 1.655 14 lineair 214 Onroerend goed

ING euroflex 1-jun-09 25.000 30 Hypothecair 5,35% 17.083 0 17.083 0 0 0 lineair 0 Onroerend goed *2)

ING rentevast 1-jul-19 16.667 10 Hypothecair 2,10% 0 16.667 208 16.458 12.292 9 lineair 833 Onroerend goed

69.640 16.667 20.144 66.162 47.732 3.686

Min. van Justitie 1-jan-92 6.117 50 Onderhands 0,55% 2.814 0 122 2.692 2.080 23 lineair 122 Geen

Min. van Justitie 1-jan-00 2.087 20 Onderhands 0,55% 104 0 104 0 0 31 lineair 0 Geen

Min. van Justitie 1-jan-00 2.543 50 Onderhands 0,55% 996 0 75 921 768 1 lineair 31 Geen

Min. van Justitie 1-jan-03 13.033 50 Onderhands 0,55% 6.047 0 380 5.667 3.769 34 lineair 380 Geen

Min. van Justitie 1-jan-03 1.722 30 Onderhands 0,55% 1.171 0 34 1.137 964 34 lineair 34 Geen

Min. van Justitie 1-jan-03 635 40 Onderhands 0,55% 413 0 16 397 318 26 lineair 16 Geen

11.545 0 731 10.813 7.899 583

Totaal 81.184 16.667 20.876 76.975 55.631 4.269

 *1) Per 20 april 2019 is het rentepercentage voor deze lening gewijzigd in 2,15% (was 4,9%).

 *2) Per 1 juli 2019 heeft een herfinanciering van deze lening plaatsgevonden.
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

2.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Stichting Pro Persona GGZ

2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 151.579 149.016

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 1.186 516

Overige bedrijfsopbrengsten 1.867 3.868

Som der bedrijfsopbrengsten 154.632 153.400

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten -122.554 -121.059

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -5.689 -5.938

Overige bedrijfskosten -25.493 -25.958

Som der bedrijfslasten -153.736 -152.955

BEDRIJFSRESULTAAT 896 445

Financiële baten en lasten -1.743 -1.854

RESULTAAT BOEKJAAR -847 -1.409

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

Onttrekking:

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -847 -1.409

-847 -1.409
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Pompestichting

2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 65.253 57.594

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 194 43

Overige bedrijfsopbrengsten 749 830

Som der bedrijfsopbrengsten 66.196 58.467

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten -43.995 -40.998

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -2.282 -2.523

Overige bedrijfskosten -11.371 -13.240

Som der bedrijfslasten -57.648 -56.761

BEDRIJFSRESULTAAT 8.548 1.706

Financiële baten en lasten -871 -1.248

RESULTAAT BOEKJAAR 7.677 458

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

Toevoeging:

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 7.677 458

7.677 458
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Indigo Gelderland e.o. BV

2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 3.141 3.262

Overige bedrijfsopbrengsten 1.421 1.751

Som der bedrijfsopbrengsten 4.562 5.013

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten -4.489 -4.811

Overige bedrijfskosten -740 -726

Som der bedrijfslasten -5.229 -5.537

BEDRIJFSRESULTAAT -667 -524

Financiële baten en lasten -22 -21

RESULTAAT BOEKJAAR -689 -545

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

Onttrekking:

Algemene / overige reserves -689 -545

-689 -545
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

(bedragen in duizenden euro's)

2019 2018

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

Stichting Pro Persona GGZ -847 -1.409

Pompestichting 7.677 458

Indigo Gelderland e.o. BV -689 -545

6.141 -1.496

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening 6.141 -1.496
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 123.854 121.465

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 21.242 21.966

Omzet basisproducten 2.537 2.586

Opbrengsten Jeugdwet 6.992 5.943

Opbrengsten Wmo 888 991

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 60.008 55.160

Afwikkeling opbrengsten voorgaande jaren 3.782 2.119

Overige zorgprestaties 509 1.544

Totaal 219.812 211.774

Toelichting:

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)

 - Strafrechtelijke zorg DGR 59.601 54.640

 - Verdiepingsdiagnostiek 111 81

 - Zak & kleedgeld 165 219

 - Langgestrafte 242 220

60.008 55.160

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 4.453 3.914

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 179 250

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies:

 - Stagefonds/praktijkleren 343 159

 - Subsidies diverse onderzoeken 165 200

 - Subsidie Arbeidsmarktimpuls forensische zorg 103 0

 - Subsidie acute zorg GGZ 2019 825 0

 - WMO bijdrage inloop doven Riethorst te Ede 162 162

 - overige subisidies 441 564

Totaal 6.671 5.249

14. Overige bedrijfsopbrengsten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten:

 - Opbrengsten detachering 2.269 2.516

 - Opbrengsten winkel/restaurant 514 553

 - Opbrengsten dagbesteding 360 335

 - Opbrengsten expertisecentrum 112 286

 - Huuropbrengsten 682 876

 - Overige diverse opbrengsten 639 655

Totaal 4.576 5.221

LASTEN
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15. Personeelskosten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen 121.549 120.987

Sociale lasten 19.362 18.004

Pensioenpremies 10.502 10.484

Andere personeelskosten:

Overige personeelskosten 6.868 6.492

Subtotaal 158.281 155.967

Personeel niet in loondienst 16.927 14.890

Totaal personeelskosten 175.208 170.857

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

Stichting Pro Persona Holding 376 371

Stichting Pro Perssona GGZ 1.263 1.321

Pompestichtng 522 508

Indigo Gelderland e.o. B.V. 37 55

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.198 2.255

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is n.v.t. n.v.t.
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

LASTEN

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 10.260 11.204

Totaal afschrijvingen 10.260 11.204

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.565 8.931

Algemene kosten 12.197 12.525

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 9.579 9.203

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 3.286 2.834

- Energiekosten 2.396 2.073

Subtotaal Onderhoud en energiekosten 5.682 4.907

Huur en leasing 2.474 2.272

Dotaties en vrijval voorzieningen -1.689 605

Totaal overige bedrijfskosten 36.808 38.443

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

Financiële baten:

 - Rentebaten 0 0

Financiële lasten:

 - Rentelasten -2.642 -3.236

Totaal financiële baten en lasten -2.642 -3.236
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2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

R. Akkerman P. Esveld C. Exterkate

Voorzitter Raad  

van Bestuur

Voorzitter Raad  

van Bestuur

Lid                 

Raad  van 

Bestuur

01/01 - 31/01 01/12 - 31/12 01/01 - 31/12

1,0 1,0 1,0

ja nee nee

ja ja ja

16.695 14.226 190.277

976 972 11.682

17.671            15.198            201.959

16.477 16.477 194.000

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

17.671 15.198 201.959

Overgangs-

regeling WNT n.v.t.

Overgangs-

regeling WNT

01/01 - 31/12 n.v.t. 01/01 - 31/12

1,0 n.v.t. 1,0

208.797 0 190.597

11.581 0 11.517

220.378 0 202.114

dr. L.H.B. Bemelmans

Lid                 

Raad  van 

Bestuur

Kalenderjaar 2019

01/02 - 14/10

8,5

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 187

203.452

203.452

Bezoldiging

ja

Bezoldiging in de betreffende periode 198.626

198.626

n.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW 198.626

n.v.t.
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde)

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Pro Persona van toepassing zijnde regelgeving:

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Pro Persona Holding staat vermeld in onderstaand overzicht. Dit geldt naar rato van 

de duur en/of de omvang van het dienstverband. Voor topfucntionarissen zonder dienstbetrekking geldt voor de eerste 12 

kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als het uurtarief. Voor Stichting Pro Persona Holding 

is het bezoldigingsmaximum  voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 12-15 punten van toepassing.

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) 

maximum uurtarief?

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Bedragen in euro's

Functiegegevens

Bezoldiging

Gegevens 2018

Deeltijdfactor in fte

Beloning plus belastbare onkosten-

vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2018

19.1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

De WNT is van toepassing op Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGZ, Pompestichting en Indigo Gelderland e.o. 

B.V.

Bedragen in euro's

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Deeltijdfactor in fte

19.1a Leidinggevende topfunctionarissen,gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

(Fictieve) dienstbetrekking?

Gewezen topfunctionaris?

Beloning plus belastbare onkosten-

vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Aanvang en einde functievervulling in 2018
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Stichting Pro Persona Holding

R. Steenbeek H. Uhlenbroek F.H. Stegehuis C. Huffmeijer

Voorzitter Raad  

van Toezicht

Lid                     

Raad  van 

Toezicht

Lid                     

Raad  van 

Toezicht

Lid                     

Raad  van 

Toezicht

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

16.000 12.000 12.000 12.000

29.100 19.400 19.400 19.400

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

16.000 12.000 12.000 12.000

01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

16.000 12.000 12.000 12.000

0 0 0 0

16.000 12.000 12.000 12.000

L. Schmitz K. Taneja

Lid                     

Raad  van 

Toezicht

Lid                     

Raad  van 

Toezicht

01/01 - 30/06 10/09-31/12

6.000 4.000

9.620 6.006

n.v.t. n.v.t.

6.000 4.000

01/01-31/12 n.v.t.

12.000 n.v.t.

0 n.v.t.

12.000 n.v.t.
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Aanvang en einde functievervulling in 2018

Beloning plus belastbare onkosten-

vergoedingen

Totale bezoldiging 2018

Beloning plus belastbare onkosten-

vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging

19.1c Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen in euro's

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2018

19.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Totale bezoldiging

Gegevens 2018

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een 

bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bedragen in euro's

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

Functiegegevens

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

20. Honoraria accountant 2019 2018

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 129 218

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 94 54

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 223 272

21. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 

19.
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming in duizenden euro's)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 8.053 7.803

Financiële vaste activa 2 0 0

Totaal vaste activa 8.053 7.803

Vlottende activa

Voorraden 3 95 97

Debiteuren en overige vorderingen 4 1.741 3.012

Liquide middelen 5 629 6.624

Totaal vlottende activa 2.465 9.733

Totaal activa 10.518 17.536

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Algemene en overige reserves -3.170 -2.481

Totaal eigen vermogen -3.170 -2.481

Voorzieningen 7 3.702 2.638

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 8 9.986 17.379

Totaal kortlopende schulden 9.986 17.379

Totaal passiva 10.518 17.536
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Ref. 2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 10 4.978 4.652

Overige bedrijfsopbrengsten 11 35.237 35.195

Som der bedrijfsopbrengsten 40.215 39.847

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 -26.210 -25.544

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 -2.289 -2.743

Overige bedrijfskosten 14 -11.710 -11.447

Som der bedrijfslasten -40.209 -39.734

BEDRIJFSRESULTAAT 6 113

Financiële baten en lasten 15 -695 -658

RESULTAAT BOEKJAAR -689 -545

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves -689 -545
-689 -545
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.11 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.11.1 Algemeen

2.1.11.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorzieningen 

Voorziening deelnemingen

2.1.11.3 Grondslagen voor Resultaatbepaling

Resultaat deelnemingen

Pagina 58

Het resultaat deelnemingen in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening omvat het aandeel van de Stichting Pro Persona 

Holding in de resultaten van deelnemingen (die zijn gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode), na aftrek van 

belastingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar 

deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet 

gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De grondslagen van de waardering en resultaatbepaling zijn conform de Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

van de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 2.1.4, met uitzondering van de grondslagen voor consolidatie.

De voorziening in verband met deelnemingen heeft betrekking op deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde. 

Zie de grondslagen onder het hoofd Financiële vaste activa. De voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 7.466 5.296

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 587 2.507

Totaal materiële vaste activa 8.053 7.803

2019 2018

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

Boekwaarde per 1 januari 7.803 6.421

Bij: investeringen 2.539 4.125

Af: afschrijvingen 2.289 2.743

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 8.053 7.803

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 0 0

Totaal financiële vaste activa 0 0

2019 2018

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Resultaat 2019 Indigo Gelderland e.o. B.V. -689 -545

Overheveling deelneming Indigo Gelderland e.o. B.V.naar Voorziening deelnemingen 689 545

Boekwaarde per 31 december 0 0

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Kapitaal- Eigen

belang vermogen Resultaat

Indigo Gelderland e.o. B.V. 100% -3.170 -689

3. Voorraden 

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Overige voorraden 95 97

Totaal voorraden 95 97

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.14.

De voorraad betreft voorraden medische hulpmiddelen, kantoorartikelen en - inventaris. 
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren 130 336

Vorderingen inzake pensioenen 333 0

Vorderingen op groepsmaatschappijen 304 1.383

Nog te ontvangen subsidies 0 495

Overige vorderingen 216 155

Vooruitbetaalde bedragen 758 643

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.741 3.012

Toelichting:

In het saldo van de Debiteuren en overige vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.

31-dec-19 31-dec-18

Vorderingen op debiteuren

Nominale waarde debiteuren 130 351

Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 -15

130 336

Rekening-courant Pompestichting 304 1.383

5. Liquide middelen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen 629 6.624

Totaal liquide middelen 629 6.624

Toelichting:
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Specificatie vordering op groepsmaatschappijen:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

6. Eigen vermogen

31-dec-19 31-dec-18

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal 0 0

Algemene en overige reserves -3.170 -2.481

Totaal eigen vermogen -3.170 -2.481

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal 0 0 0 0

Totaal kapitaal 0 0 0 0

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves:

Algemene reserve -2.481 -689 0 -3.170

Totaal algemene en overige reserves -2.481 -689 0 -3.170

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2019

en resultaat over 2019
Eigen 

vermogen Resultaat

De specificatie is als volgt :

 - Enkelvoudig

Eigen vermogen en resultaat -3.170 -689

 - Geconsolideerd

Stichting Pro Persona GGZ 42.596 -847

Pompestichting 12.972 7.677

Indigo Gelderland e.o. B.V. -3.170 -689

Totaal eigen vermogen en resultaat 52.398 6.141

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-2019 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubileumuitkering 518 28 36 0 510

Voorziening langdurig zieken 84 394 22 58 398

Voorziening deelnemingen 2.036 758 0 0 2.794

Totaal voorzieningen 2.638 1.180 58 58 3.702

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 3.131

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 571

hiervan > 5 jaar 370

Toelichting:

Voorziening deelnemingen Eigen Rekening-

vermogen courant Voorziening

Indigo Gelderland e.o. B.V. -3.170 376 -2.794
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

8. Overige kortlopende schulden

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Crediteuren 2.531 6.117

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.431 1.456

Te betalen BTW 10 30

Schulden terzake pensioenen 0 282

Nog te betalen salarissen 21 6

Vakantiegeld 741 730

Vakantiedagen 701 786

Levensfasebudget (Lfb-uren) 1.595 1.617

Overige personeelskosten 321 405

Schulden aan groepsmaatschappijen 884 4.005

Nog te betalen kosten personeel niet in loondienst 679 714

Vooruitontvangen subisidies 168 225

Overige nog te betalen kosten 903 960

Nog te betalen interest 1 46

Totaal overige kortlopende schulden 9.986 17.379

Toelichting:

In het saldo van de overige kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen langer dan 1 jaar.

31-dec-19 31-dec-18

884 4.005

Ter attentie van kredietinstellingen bestaan de volgende maximale kredietfaciliteiten:

ING Bank N.V. maximaal rekening courant krediet Committed 5 miljoen

 - Gezamelijke hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen ter waarde van € 72,5 miljoen.
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 - Pandakte bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen (eerste pandrecht) van de entiteiten: Stichting Pro Persona Holding, 

Stichting Pro Persona GGz en Indigo Gelderland e.o. B.V.;

Schulden aan kredietinstellingen

Het maximale bankkrediet bij de ING is een gezamelijke faciliteit van Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en 

Indigo Gelderland e.o. B.V.

De verstrekte zekerheden voor de kredietfaciliteiten bij de ING Bank N.V. luiden als volgt:

 - Compte joint aansprakelijkheid van de entiteiten:  Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en  Indigo 

Gelderland e.o. B.V.;

 - Negative pledge/ pari passu en cross default verklaring van de entiteiten: Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona 

GGz en Indigo Gelderland e.o. B.V.;

Rekening-courant Stichting Pro Persona GGZ

Specificatie schulden op groepsmaatschappijen:

Stichting Pro Persona Holding voldoet aan de minimaal gestelde waarden van de door de BNG ratio's (berekend op basis van de 

geconsolideerde jaarrekening Stichting Pro Persona Holding minus de cijfers opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening van 

Pompestichting) en ING Bank N.V.  gestelde ratio's (berekend op basis van de geconsolideerde jaarrekening).
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Leaseverplichtingen

Stichting Pro Persona Holding heeft de volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake leasecontracten:

Naam ingangsdatum looptijd

bedrag per jaar          

(excl. BTW) aard

Alphabet Nederland B.V. div. 48 maanden 16 lease auto's

Ricoh Nederland B.V. 1-10-2019 60 maanden 140

Bedrag aan leaseverplichtingen per 31 december 2019:

hiervan < 1 jaar 156

hiervan > 1 jaar en < 5 jaar 560

hiervan > 5 jaar 0

Totaal 716

Financiële instrumenten

Algemeen

Renterisico en kasstroomrisico
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Fiscale eenheid omzetbelasting

Stichting Pro Persona Holding maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instellingen Stichting

Pro Persona GGz, Pompestichting en Indigo Gelderland e.o. B.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van

de fiscale eenheid. Ultimo 2019 bedraagt de vordering van de fiscale eenheid € 16K (2018 een schuld van € 51K).

lease randapparatuur

Stichting Pro Persona Holding maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 

Stichting Pro Persona Holding blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans 

zijn opgenomen.

Stichting Pro Persona Holding 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 Stichting Pro Persona 

Holding 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.

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen 

is sprake van een vast rentepercentage (direct of via een rente swap) over de gehele looptijd. De leningen worden in principe 

aangehouden tot het einde van de looptijd. Stichting Pro Persona Holding  heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële 

instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Stichting Pro Persona Holding bewaakt het kasstroomrisico door middel van opvolgende meerjaren liquiditeitsbegrotingen welke 

maandelijks worden geactualiseerd. Zo wordt er op toegezien dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de 

verplichtingen te kunnen voldoen; dan wel dat er tijdig een signaal wordt afgegeven wanneer mocht blijken dat er onvoldoende 

liquiditeiten zijn om aan de verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen.
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

(bedragen in duizenden euro's)

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 2019

- aanschafwaarde 0 0 21.805 2.507 0 24.312

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 16.509 0 0 16.509

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 0 0 5.296 2.507 0 7.803

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 2.539 0 2.539

- gereedgekomen projecten 0 0 4.460 -4.460 0 0

- afschrijvingen 0 0 2.289 0 0 2.289

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen 0

  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 2.171 -1.921 0 250

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 0 0 26.266 586 0 26.852

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 18.799 0 0 18.799

Boekwaarde per 31 december 2019 0 0 7.467 586 0 8.053

Afschrijvingspercentage nvt nvt 10% - 20% nvt nvt
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

10. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 4.452 3.914

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 526 738

Totaal 4.978 4.652

11. Overige bedrijfsopbrengsten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Bijdragen / doorbelastingen RVE's 34.353 34.212

Overige opbrengsten:

 - Opbrengsten detachering 487 556

 - Opbrengsten (personeels)restaurants 247 263

 - Overige diverse opbrengsten 150 164

Totaal 35.237 35.195

LASTEN

12. Personeelskosten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen 15.752 14.803

Sociale lasten 3.085 2.788

Pensioenpremies 1.500 1.648

Andere personeelskosten 2.454 2.481

Subtotaal 22.791 21.720

Personeel niet in loondienst 3.419 3.824

Totaal personeelskosten 26.210 25.544

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 376 371

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 376 371

Het aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is nvt nvt
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.289 2.743

Totaal afschrijvingen 2.289 2.743

14. Overige bedrijfskosten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.289 1.578

Algemene kosten 8.382 8.689

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 7 2

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.433 1.031

- Energiekosten 614 133

Subtotaal Onderhoud en energiekosten 2.047 1.164

Dotaties en vrijval voorzieningen -15 14

Totaal overige bedrijfskosten 11.710 11.447

15. Financiële baten en lasten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Financiële baten:

 - Rentebaten groepsmaatschappijen 5 6

Financiële lasten:

 - Rentelasten -11 -112

 - Rentelasten groepsmaatschappijen 0 -7

 - Resultaat deelneming Indigo Gelderland e.o. B.V. -689 -545

Totaal financiële baten en lasten -695 -658
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Stichting Pro Persona Holding

2.1.15 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van bestuur van Stichting Pro Persona Holding heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 12 mei 2020.

De Raad van toezicht van de Stichting Pro Persona Holding heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 

van 25 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
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Coronacrisis

Algemeen

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus (Covid-19). Begin 2020 kregen landen te maken met het 

coronavirus Covid-19, en met een wereldwijde pandemie die ook Nederland raakte. Halverwege maart 2020 heeft de Nederlandse 

overheid beleid opgesteld en de eerste maatregelen getroffen om het coronavirus te beheersen en bestrijden. Deze maatregelen en de 

impact daarvan zijn ongekend. Stichting Pro Persona Holding doet er alles aan om in de “coronacrisis” zo goed mogelijk voor haar 

cliënten (én medewerkers) te blijven zorgen, dat is prioriteit nummer één. 

Stichting Pro Persona Holding heeft forse maatregelen moeten treffen, hetgeen aanzienlijke impact heeft op onze cliënten, op de 

medewerkers, op alle processen maar ook op de financiën. Zo zijn veel ambulante contacten gestopt, zijn groepstherapeutische 

behandelcentra gesloten en werden er extra Corona afdelingen geopend. Daarnaast is er versneld ruimte gemaakt in de locatie in Tiel 

voor de benodigde ruimte van netwerkpartners dichtbij het ziekenhuis. Stichting Pro Persona Holding volgt, waar mogelijk, de 

aanbevelingen van de overheid en het RIVM.

De impact van de gehele coronacrisis is afhankelijk van de mate, gevolgen én de duur van de crisis en hier bestaat momenteel grote 

onzekerheid over. Stichting Pro Persona Holding kent dus de impact nog niet op financieel vlak.

De invulling van de ondersteuningsmaatregelen op het vlak van opbrengstderving, kostenvergoeding en liquiditeit  is op dit moment nog 

niet concreet uitgewerkt. Hierover worden door GGZ NL (in verbinding met haar leden) intensieve gesprekken gevoerd met 

Zorgverzekeraars Nederland. In de komende periode gaat meer concreetheid ontstaan over financiële steun. De verwachting is dat 

gemaakte kosten volledig vergoed zullen worden (aantoonbaarheid) en dat een continuïteitsbijdrage zal worden gedaan tussen 60-85% 

van de gemiste omzet. Voor instellingen met klinische en acute voorzieningen is genoemd dat tenminste 85% van de omzet vergoed 

gaat worden. Vanuit de branchevereniging wordt ingezet dat voor de instellingen met klinische en acute voorzieningen 100% van de 

omzet vergoed gaat worden. 

Gestelde regelingen en faciliteiten vanuit de overheid

De belangrijkste financieringsbronnen voor Stichting Pro Persona Holding zijn de Zorgverzekeringswet (ZVW), de  Wet Langdurige 

Zorg (WLZ),  de Forensische Zorg (FZ) en de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). In het kader van het waarborgen van de 

continuïteit van Stichting Pro Persona Holding zijn vanuit alle financieringsbronnen reeds continuïteitstoezeggingen gedaan, die 

hieronder zijn uitgewerkt. De juridische status/hardheid van deze toezeggingen is nog onderhanden en moet dan ook  de komende 

periode nog concreter kunnen worden. 

Ook is er een beleidsregel door de NZa gepubliceerd (versie 1) over hoe ‘zorg op afstand bij corona’ gedeclareerd kan worden bij de 

meest gebruikte declaratietitels. Dit betekent voor Stichting Pro Persona Holding dat zorg digitaal plaats kan vinden in plaats van in de 

behandelkamer of op locatie van de zorginstelling, zoals via (beeld)bellen, email of chatten.

 - Zorgverzekeringswet (ZVW)

Zorgverzekeraars Nederland heeft in meerdere brieven laten weten zich in te zullen zetten voor een vergoeding van de noodzakelijke 

kosten en de intentie te hebben om ggz-instellingen niet in de problemen te laten komen als gevolg van de coronacrisis:

 - brief 17 maart 2020 over instellingen in de basisinfrastructuur, 

 - brief 23 maart 2020 waarin helderheid wordt gegeven ten aanzien van aanbieders in de langdurige zorg,

 - brief 25 maart 2020 met algemene aankondiging van voorbereiding van ondersteuningsmaatregelen m.b.t. de zvw-zorg en 

 - brief 5 april 2020 met nadere duiding van de vormgeving van de ondersteuningsmaatregelen. 
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 - Wet Langdurig zorg (WLZ)

Op 23 maart 2020 en 16 april 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland brieven (kenmerk: B-20-5241 respectievelijk B-20-5269) 

verstuurd aan de brancheorganisaties van diverse zorgsectoren, waaronder de VGN, om financiële helderheid te verschaffen aan 

zorgaanbieders in de langdurige zorg. De maximale inspanningen die deze zorgaanbieders leveren aan een van de meest kwetsbare 

groepen mensen van onze samenleving, kan enkel wanneer zorgkantoren maximaal comfort kunnen bieden met betrekking tot de 

financiële gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben als doel om een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van de 

zorgaanbieder te neutraliseren, door middel van maatregelen van tijdelijke aard op de WLZ (in ieder geval van 1 maart tot 1 juni 2020). 

Dit gaat over het volgende: 

1) Extra kosten (separaat geregistreerd) die gemaakt worden voor de levering van zorg als gevolg van de coronacrisis, zoals extra 

inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten, kunnen straks vergoed worden via een nieuwe regeling van de 

NZa. 

2) Compensatie van omzetderving als gevolg van de coronacrisis: conform omzet in het contract of een zo goed mogelijke inschatting. 

Gevraagd wordt om te verkennen hoe de omzetdaling kan worden beperkt. 

3) Doorbetaling van voorschotten om de liquiditeit op peil te houden, zonder aanpassing aan de werkelijke productie. 

4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording van gemaakte afspraken in de crisisperiode. Ondanks dat deze maatregelen per heden 

nog worden uitgewerkt door de betrokken partijen wordt in beide brieven benoemd dat de zorgaanbieder nu al uit kan gaan van de 

beschreven oplossingen. 

 - Forensische Zorg (FZ)

Op 30 maart 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een brief (kenmerk: 2873214) aan de Tweede Kamer gestuurd met 

maatregelen (in ieder geval tot 1 juni 2020) van de DJI om de zorgaanbieders van de forensische zorg financiële zekerheid te bieden: 

1) Extra kosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed.

2) Zorgaanbieders mogen een (extra) voorschot aanvragen.

Op basis van voorgenoemd beleid is het voor Stichting Pro Persona Holding zo dat de gemaakte kosten en gederfde opbrengsten als 

gevolg van de coronacrisis vergoed worden omdat het doel is uitgesproken om “een negatief effect van de coronacrisis op de financiële 

positie van de zorgaanbieder te neutraliseren”. 

Stichting Pro Persona Holding heeft vanaf het begin van de in Nederland ingevoerde maatregelen (16 maart 2020) de administratieve 

organisatie zo spoedig mogelijk ingericht. Hierdoor is voorzien in het separaat registreren van inkoop materialen, van verzuimcijfers en 

oorzaken, van (ontwikkelingen in) productiecijfers etc. Dit om zo snel mogelijk zicht te krijgen op extra/excessieve kosten en op 

omzetderving als gevolg van de coronacrisis, maar ook om in een later stadium verantwoording af te kunnen leggen. Er is een 

specifieke kostenplaats en grootboekrekening aangemaakt waarmee aanschaf materialen en dienstverlening separaat kan worden 

geregistreerd. Ook zijn de mogelijkheden ingezet hoe met name de omzetdaling kan worden beperkt zoals digitale zorglevering via 

bijvoorbeeld beeldbellen. Tevens zijn de mogelijkheden ingezet om (met name personele) kosten te beperken door bijvoorbeeld 

medewerkers voor ander werk in te zetten.

Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende duidelijk. Op basis van de intentie afspraak van 

de zorgverzekeraars en de minister, hebben wij de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven. Immers 

Stichting Pro Persona GGZ en Pompestichting houdt middels bevoorschotting voldoende liquiditeit en middels compensatie voor 

gederfde opbrengsten en extra gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 gerealiseerd worden. Op basis van de 

hierboven genoemde gemaakte afspraken vinden wij de continuïteitsveronderstelling passend.

3) In geval van een significante omzetdaling als gevolg van de coronacrisis worden de forensische zorgaanbieders gecompenseerd. 

Gevraagd wordt om te verkennen hoe de omzetdaling kan worden beperkt. 

4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording die de continuïteit van zorglevering kunnen belemmeren (m.u.v. rechtmatigheid van 

gedeclareerde zorg en extra kosten van de eerstgenoemde maatregel). 

 - Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) – Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning

De Overheid heeft op 25 maart 2020 de beleidslijn gepubliceerd over de bekostiging van de zorg. Een lijn die een dringend beroep doet 

op gemeenten om de financiering van de continuïteit van zorgaanbieders te borgen. De VNG heeft op 16 april daartoe een handreiking 

gepubliceerd. Deze handreiking gaat over de wijze waarop omzetgarantie wordt bepaald, waarbij nadere uitwerking volgt over het 

afleggen van verantwoording over rechtmatigheid en doelmatigheid hiervan. De uitwerking voor het garanderen van de maandomzet 

betreft de maanden maart, april en mei. Kern van de afspraak is dat financiering van de omzet wordt doorgezet op het niveau van voor 

de corona crisis. Het omzetniveau dat gegarandeerd is, wordt bepaald aan de hand van het maandgemiddelde van de omzet voor 

geheel 2019, aangevuld met de in het contract voor 2020 toegepaste indexatie of aan de hand van de omzet van de eerste maanden 

van 2020, afhankelijk van de uitwerking van de handreiking van de VNG door iedere gemeente. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

Wolfheze, 

P. Esveld C. Exterkate

Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur 

Raad van Toezicht

Wolfheze, 

R. Steenbeek R. Stegehuis

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

H. Uhlenbroek C. Huffmeijer

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

K. Taneja

Lid Raad van Toezicht
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2.2  OVERIGE GEGEVENS

2.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Pro Persona Holding heeft geen nevenvestigingen.

2.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

,
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de Stichting Pro Persona Holding.

In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van
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