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1. Inleiding  
 

Voorwoord Raad van Bestuur 
 
‘Nieuw Unicum Specialiseert haar zorg’ 
 
In 2015 is het strategisch meerjarenbeleidsplan gepresenteerd. Er zijn drie pijlers in dit meerjarenbeleidsplan 
geformuleerd, die onze volle aandacht hebben gehad in 2016:  
 
Pijler 1:  de expertisemotor ontwikkelen 
Pijler 2:  samenwerken in netwerken 
Pijler 3:  professionaliseren van de eigen organisatie 
 
Een belangrijke mijlpaal voor de 1e pijler in 2016 is de aanstelling van een promovendus in samenwerking met 
het VUmc MS Centrum Amsterdam. Deze mijlpaal markeert het startpunt van uniek onderzoek naar de 
meerwaarde van multidisciplinaire, specialistische behandelinterventies gericht op het beïnvloeden van MS-
gerelateerde klachten. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een forse subsidie via Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum. 
 
Daarnaast is in 2016 een samenwerkingsverband aangegaan met een zorginstelling in de regio, waarmee we MS 
Zorg op Afstand vorm en inhoud geven. Dit programma geeft MS-patiënten en collega-zorgverleners op een 
laagdrempelige manier toegang tot de expertise die Nieuw Unicum op dit gebied heeft ontwikkeld. Er zijn ook 
andere manieren om onze kennis te delen: in 2016 zijn voorbereidingen getroffen in het project 1 MS loket en 
door voorbereiding van een training op het gebied van MS. Beiden verwachten we in 2017 te kunnen 
presenteren aan MS-patiënten en collega-zorgverleners.  
 
Door samen te werken in netwerken, zijn we in 2016 in staat geweest om een aantal onderzoeken te realiseren. 
Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen cognitie en pijn, waarvan de uitkomsten zijn gepresenteerd aan 
collega’s en cliënten. Daarnaast is logopedisch onderzoek gestart naar ‘de diagnostische waarde van de DYMUS’, 
een vragenlijst naar slikproblemen bij mensen met MS. Ook dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie; in 
dit geval via Stichting MS Research. De resultaten van dit onderzoek worden in 2017 gepresenteerd. 1 
 
Met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Zorginstituut Nederland (ZiNL) en de Directie Langdurige Zorg 
(Wlz) van het ministerie van VWS is intensief gesproken over de doorontwikkeling van ons zorgaanbod. Er zijn 
afspraken gemaakt om op middellange termijn te komen tot kwaliteitsstandaarden voor onze dienstverlening. 
Daarnaast is het gesprek gaande over tussentijdse investering in de doorontwikkeling van het MS-
expertisecentrum. 
 
Het jaar 2016 was ook het jaar waarin de grondig gerenoveerde en verbouwde Brinck opnieuw in gebruik is 
genomen (pijler 3). De Brinck, het ‘hart’ van de hoofdlocatie in Zandvoort is nu beschikbaar als multifunctionele, 
moderne ruimte voor verschillende doeleinden. Het is een sociale ontmoetingsruimte en tevens skillslab waar 
in- en externe professionals scholing kunnen krijgen. Daarnaast is er een ruime conferentieruimte aanwezig, die 
al meerdere malen gebruikt is om de nieuwste opvattingen in behandeling en begeleiding van mensen met MS 
en hersenletsel toe te lichten. Op 25 mei 2016 was De Brinck de ruimte waar we ruim 300 gasten mochten 
verwelkomen voor de Wereld MS dag. Deze was druk bezocht in Zandvoort. Tevens was de Wereld MS dag via 
een livestream te volgen voor mensen die niet in de gelegenheid waren aanwezig te zijn. Een hele eer om op 
deze manier als organisatie in de belangstelling te staan.  
 

                                                           
1 Publicatie in Pain Medicine journal van maart 2017:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28340237; 

https://academic.oup.com/painmedicine/article-abstract/doi/10.1093/pm/pnw290/3072333/Pain-and-Cognition-in-Multiple-

Sclerosis?redirectedFrom=fulltext 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28340237
https://academic.oup.com/painmedicine/article-abstract/doi/10.1093/pm/pnw290/3072333/Pain-and-Cognition-in-Multiple-Sclerosis?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/painmedicine/article-abstract/doi/10.1093/pm/pnw290/3072333/Pain-and-Cognition-in-Multiple-Sclerosis?redirectedFrom=fulltext
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Rondom het thema ‘Vitaliteit’ zijn in 2016 voorbereidingen getroffen voor een volgende verbetering in ons 
vastgoed. Deze aanpassing heeft als doel om op één plaats de vrijetijdsbesteding, behandeling en zorg aan 
bewoners en bezoekers te laten plaatsvinden. Enerzijds draagt het integrale aanbod van onze diensten op deze 
plek bij aan het versterken van de vitaliteit van bewoners, anderzijds zorgt de nabijheid van benodigde 
voorzieningen er voor dat de kostbare energie van onze bewoners bewaard blijft voor datgene waar zij gegeven 
hun mogelijkheden graag tijd aan besteden.  
 
Ook de professionals binnen Nieuw Unicum hebben zich volop ontwikkeld. Op 9 maart 2017 hebben zij 
bovendien een opsteker gekregen als het gaat om ziekteverzuim: Nieuw Unicum is verkozen tot best practice in 
de gehandicaptensector en heeft de eerste prijs in haar categorie van de Vernet Health Ranking 2016 
gewonnen. Een mooie prestatie die we ook in 2017 hopen neer te zetten.  
 
Ook het financieel resultaat van Nieuw Unicum over 2016 is positief. Nieuw Unicum heeft een resultaat behaald, 
van afgerond € 167.000,= na aftrek van de toevoeging aan de bestemmingsreserve renovatie ad € 501.000,=. 
Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (=algemene reserves). Met dit resultaat 
voldoet Nieuw Unicum aan de voorwaarden van de stakeholders (waaronder het Waarborgfonds en de ING 
Bank).   
 
Ik wil graag langs deze weg mijn waardering uitspreken over de inzet en betrokken van onze medewerkers.  
2016 is een intensief jaar geweest, met grote veranderingen, waaronder ook het vertrek van de Raad van 
Bestuur. Zowel van collega’s in de directe zorg als van collega’s in de ondersteunende diensten is gevraagd een 
stap extra te zetten. Een stap in de richting van de cliënt, in de richting van meer specialisatie, een stap naar 
elkaar én een stap naar buiten in lijn met onze ambitie om gezien te worden als specialist in de branche.  
 
We zijn goed op weg en hebben nog een mooie reis voor ons samen met cliënten, vrijwilligers netwerkpartners, 
financiers, Raad van Toezicht en elkaar!  
 
S. Vernie 
Raad van Bestuur a.i. Nieuw Unicum 
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2. Profiel van de organisatie 
Nieuw Unicum is al jaren een ervaren aanbieder van zorg voor lichamelijk gehandicapten. Wij richten ons op 
patiënten met fysieke en eventueel ook cognitieve beperkingen als gevolg van complex neurologische 
aandoeningen. De focus op de nichemarkt MS binnen dit spectrum en de ontwikkeling als regionaal MS-
expertisecentrum de laatste jaren, heeft organisch geleid tot de grootste populatie van intramurale patiënten met 
progressieve MS in Nederland. De afgelopen decennia hebben we veel ervaring opgedaan met deze doelgroep en 
ons inmiddels ontwikkeld tot een LG-instelling met een specialisatie op zorg, begeleiding, ondersteuning en 
behandeling van patiënten met MS.  
 
De hoofdlocatie ligt in de Amsterdamse Waterleidingduinen in Zandvoort. Er verblijven 185 mensen. Daarnaast 
heeft Nieuw Unicum zeventien appartementen in Zandvoort-Noord, negentien appartementen in Zandvoort-
Centrum, achttien appartementen in Haarlem (Meerwijk) en een kleinschalige woonvoorziening aan de 
Helmlaan in Haarlem, waarvan Nieuw Unicum nu nog een van de veertien appartementen tot haar beschikking 
heeft.  
 

2.1 Algemene identificatiegegevens 
Naam verslagleggende rechtspersoon  

Adres Zandvoortselaan 165 

Postcode 2042 XK  

Plaats Zandvoort 

Telefoonnummer 023-5761212 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41223176 

E-mailadres info@nieuwunicum.nl 

Internetpagina www.nieuwunicum.nl 

Rechtsvorm Stichting 

Statutaire zetel Zandvoort 

Oprichting 9 september 1970 

Aantal toelatingen 272 

Huidige capaciteit 248 

Gemiddelde bezetting 246 

 

2.2 Missie en visie 
2.2.1 Onze missie 
Nieuw Unicum biedt integraal afgestemde multidisciplinaire zorg en expertise aan patiënten met een fysieke en 
eventueel ook cognitieve beperking. Vanuit onze expertise kiezen wij daarbinnen voor een focus op MS. Wij 
hebben expertise opgebouwd ten aanzien van de patiënt met MS; deze expertise is continu in ontwikkeling in 
samenwerking met kennisinstituten en landelijke belangenorganisaties. De ambitie is om in nauwe samenwerking 
met externe partners door te groeien tot een erkend expertisecentrum voor MS met een landelijk oriëntatie.  
 
Wat wil Nieuw Unicum bereiken? 
De koers van het vorige beleidsplan was ons te profileren als regionaal expertisecentrum. Hierbij waren de 
strategische pijlers: focus op MS en NAH, vergroten van de doelgerichtheid en vernieuwen van het vastgoed. 
Thema’s die richtinggevend waren voor de ontwikkeling van expertise en kwaliteit. Veel van onze expertise zit 
momenteel impliciet in routines en is nog niet beschikbaar gemaakt voor patiënten met MS die thuis wonen of in 
andere zorginstellingen verblijven.  
In 2014 hebben we ons, als voorbereiding op de komende beleidscyclus 2015 t/m 2018, nadrukkelijk extern 
georiënteerd.  
 
Er zijn contacten gelegd met diverse organisaties in het MS-veld, kennisinstituten en met collega-zorginstellingen 
in het land. Hier wordt bevestigd dat onze expertise uniek is en dat er behoefte is aan verspreiding. Daarom zijn 
we de pittige ambitie aangegaan om onze expertise verder te ontwikkelen en landelijk aan te bieden.  
  

mailto:info@nieuwunicum.nl
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Wat betekent dit? 
De landelijke oriëntatie betekent dat onze expertise van MS voor meer patiënten en professionals beschikbaar 
zal zijn. Voor de patiënten die nu bij Nieuw Unicum verblijven betekent het een nieuwe kwaliteitsimpuls, omdat 
wij onze impliciete best practices waar mogelijk gaan valideren en optimaliseren. Wij beseffen dat we realistisch 
moeten zijn: deze ambitieuze ‘stip op de horizon’ begint met een eerste stap in samenwerking met externe 
partners.  
 

2.2.2 Onze visie op de kwaliteit van leven en dienstverlening 
Voor de kwaliteit van het bestaan gebruiken wij objectieve en subjectieve normen. Aan de omstandigheden 
waarin mensen met beperkingen leven, stellen wij dezelfde (objectieve) kwaliteitseisen vergelijkbaar aan het 
leven van alle burgers in de samenleving. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de (subjectieve) mening, de 
voorkeuren, de beleving en de zelfbeschikking van onze cliënten. Want zij blijven deelnemen aan de (lokale) 
samenleving, of zij nu verblijven op onze hoofdlocatie, nevenlocaties of elders wonen. Voor Nieuw Unicum staat 
daarbij centraal: “Hoe kan de patiënt met diens specifieke ziektebeeld zo goed mogelijk regie over zijn leven 
houden en hoe kan hij een waardig bestaan leiden?”  
 
Wij zijn erop gericht om beperkingen te leren hanteren en complicaties zo lang mogelijk te voorkomen en waar 
nodig te behandelen. Als beperkingen zich aandienen, kijken wij naar de mogelijkheden. Patiënten met 
progressieve MS die met Nieuw Unicum in contact komen, ervaren direct en op alle niveaus dat wij hen begrijpen 
en dat daardoor onze dienstverlening uniek is. Dat wordt ook zo ervaren door de mantelzorgers. Dit is een grote 
verworvenheid: we beschouwen dit als onze diamant. Het onvoorspelbare, grillige en progressieve verloop van 
het ziektebeeld MS vraagt om het steeds opnieuw zoeken naar de beste oplossingen voor iedere patiënt 
afzonderlijk. Vanuit de integrale en multidisciplinaire aanpak beantwoorden wij die met een specifiek op MS 
afgestemd portfolio van zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling. 

 

2.3 Structuur 
2.3.1 Organogram Nieuw Unicum 
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Nieuw Unicum is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: Zorg & Dagbesteding, Behandelzaken & Expertise en 
Bedrijfsvoering. De bedrijfsonderdelen staan onder leiding van een manager. Deze managers zijn 
verantwoordelijk voor de werkprocessen, de structuur en de resultaten binnen het eigen bedrijfsonderdeel en 
vormen samen onder leiding van de (éénhoofdige) Raad van Bestuur het managementteam (MT) dat integraal 
verantwoordelijk is voor Nieuw Unicum. Binnen de bedrijfsonderdelen staan de onderscheiden afdelingen of 
onder leiding van een hoofd/coördinator of de manager geeft direct leiding aan betrokken medewerker.  
 

2.4 Kerngegevens 
2.4.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
Algemeen 
Nieuw Unicum heeft een toelating voor alle functies van de Wlz. De centrale activiteiten die Nieuw Unicum aan 
haar cliënten biedt, zijn: hulp bij de ADL- en HDL-activiteiten en verpleging, (para)medische behandeling, 
begeleiding en advisering, (neuro)psychologische en psychosociale begeleiding, facilitaire ondersteuning, 
arbeidsmatige, educatieve en recreatieve dagbesteding en huisvesting (verblijf bepaalde tijd, langdurend verblijf 
zowel terreingebonden en gedeconcentreerd). Cliënten krijgen hun behandeling, zorg, dienstverlening en 
dagbesteding op basis van individuele ondersteuningsplannen.  
 
Hoofdlocatie 
Op de hoofdlocatie wordt een compleet zorgzwaartepakket geleverd aan mensen met een lichamelijke en/of 
meervoudige handicap die resulteert in een zodanig complexe zorgvraag, dat er 24-uur intramuraal verblijf 
noodzakelijk is.  
 
Nevenlocaties 
Op alle nevenlocaties (Paulushof, Zandvoort-Noord, Zandvoort-Centrum en Haarlem) worden de diensten uit de 
productgroepen verpleging, ADL- en HDL-ondersteuning, behandeling, begeleiding, advisering, dagbesteding, 
facilitaire ondersteuning en verblijf geleverd.  
 
Dagbestedingslocaties 
Op het terrein van de hoofdlocatie staat activiteitencentrum de Boog. Hier worden verreweg de meeste van de 
ruim 60 verschillende dagbestedingsactiviteiten georganiseerd. In Zandvoort-Noord zijn lunchroom/patisserie 
BienVenu, creatief atelier ’t Winkeltje, ’t Hoekje en de Houtwerkplaats gevestigd. Hier werken cliënten 
respectievelijk in de keuken/bediening, zijn creatief aan de slag of werken in opdracht aan o.a. meubilair. De 
afdeling dagbesteding heeft ook nog enkele kleine ruimtes op de hoofdlocatie tot haar beschikking, waaronder 
een kas, voor het aanbieden van dagactiviteiten. Ook cliënten die niet in Nieuw Unicum verblijven kunnen, mits 
in bezit van een indicatie, deelnemen aan het dagbestedingsprogramma. Het betreft dan thuiswonende cliënten 
en cliënten die verblijven in een andere zorginstelling.  
 
Poliklinische behandeling 
Aan thuiswonende cliënten met een lichamelijke beperking wordt poliklinische behandeling geboden. De 
behandeling betreft met name fysiotherapie en incidenteel ook logopedie en ergotherapie.  
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2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
Kerngegevens Nieuw Unicum 

Kerngegeven 2016 2015 

Cliënten  Aantal Aantal 

Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar  245 246 

Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 244 246 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar (intramuraal en extramuraal) 257 264 

Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (PGB) 17 9 

Capaciteit Aantal Aantal 

Aantal beschikbare plaatsen verblijfszorg per einde verslagjaar* 248 248 

Productie Aantal Aantal 

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 88.519 89.655 

Waarvan afgesproken ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 88.559 89.795 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar extramuraal WLZ 179 409 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar extramuraal WMO 1539 1239 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) VPT via 
WLZ 

184 0 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) WMO 149 167 

Aantal uren extramurale behandeling subsidieregeling (12 cliënten) 92 0 

Aantal dagen eerstelijns verblijf (7 cliënten) 143 0 

Personeel Aantal Aantal 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (incl. stagiaires) 453 453 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 314 313 

Bedrijfsopbrengsten € (x1.000) € (x1.000) 

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar*1.000 25.128 24.483 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten*1.000  24.160 23.544 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  968 939  

Resultaat € (x 1.000) € (x 1.000) 

Resultaat incl. toevoeging aan bestemmingsreserve 668 970 

Netto Resultaat toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten 167 477 
*Nieuw Unicum heeft een formele toelating bij VWS van 272 plaatsen.  

 
 

3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
3.1 Raad van Toezicht (RvT) 
Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht 
Naam Portefeuille Nevenfuncties 
Prof.dr. A.W.C.A. Cornelissen, 
voorzitter 

- werkgeverschap 
(HRM) en             
organisatie- 
ontwikkeling 

- Voorzitter College van Bestuur Windesheim 
- Lid  Raad van Toezicht Vitaalpunt 
- Lid Comité van Toezicht van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020, 

regio Oost-Nederland 
- Lid  bestuurscommissie onderzoek van de Vereniging Hogescholen 
- Lid bestuurscommissie lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen 
- Lid Economic Board Regio Zwolle 
- Voorzitter Stichting Cortegaerdt 

Drs. M. de Vries,  
lid  

- Cliënt- en 

marktgericht 

- Adviseur voor ondernemers Charta Amsterdam 
- Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Noordwest Veluwe, Harderwijk 
- Lid Cliëntenraad AMC Amsterdam 

Drs. J.G.A. van Hoek - financieel - Voorzitter raad van bestuur Ipse de Bruggen,  
- Voorzitter besturenraad JIB Schakenbosch  
- Voorzitter besturenraad KCK  
- Lid bestuursraad De Borg 
- Vicevoorzitter Verenging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
- Vicevoorzitter bestuur IZZ 
- Lid werkgeversdelegatie SER tot 1 mei 2016 
- Lid raad van commissarissen Vebego 

Mr. drs. F.A.L. van der Bruggen,  
lid 

- financieel - Lid van de Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging 
Brederode Wonen te Bloemendaal 

- Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Omring te Hoorn  
- Lid van de klachtencommissie van het NBA te Amsterdam 
- Directeur a.i. Oolders Holding BV 

Dr. I.E. van der Horst-Bruinsma, - medisch - Universitair HoofdDocent Reumatologie VUmc Amsterdam 
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lid  - Reumatoloog Reade, Amsterdam  

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en uitoefening van de 
bevoegdheden door de Raad van Bestuur (RvB) van Nieuw Unicum en staat dit bestuur met (on)gevraagd advies 
terzijde. De RvT is zodanig samengesteld dat naar zijn oordeel is voldaan aan het principe van onafhankelijkheid. 
 
Vertrek Raad van Bestuur 
De Raad van Toezicht heeft in gezamenlijk overleg met de voormalig bestuurder besloten dat hij met ingang van 
31 december 2016 zijn functie als bestuurder van de Stichting Nieuw Unicum heeft neergelegd. De voormalig 
bestuurder is ruim 25 jaar voor Nieuw Unicum werkzaam geweest, waarvan de laatste 14 jaar als bestuurder. 
Met de voormalig bestuurder zijn afspraken gemaakt over zijn vertrek, waaronder een afkoopsom. De Raad van 
Toezicht heeft zich er sterk voor gemaakt het bedrag niet hoger te laten zijn dan nodig of toegestaan. De 
voormalig bestuurder wenste met zijn vertrek de weg vrij te maken voor de verdere ontwikkeling van Nieuw 
Unicum tot landelijk MS Expertisecentrum.  
 
Bijeenkomsten in 2016 
De RvT heeft vijf vergaderingen gehouden, deels zonder de RvB. Buiten de vergaderingen zijn er frequente 
bilaterale contacten geweest met de RvB en medewerkers van de instelling. Voorafgaand aan iedere 
vergadering is er agendaoverleg tussen de voorzitter van de RvT en de RvB. Tijdens de vergaderingen met de 
RvB zijn diverse onderwerpen besproken. 
 
De RvT heeft bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de aanbevelingen van de in september 2016 
vastgestelde Zorgbrede Governancecode 2017 toegepast. Tijdens een deel van de vergaderingen is er overleg 
gevoerd met de MT-leden om als RvT zo breed mogelijk geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen, 
resultaten en uitdagingen binnen Nieuw Unicum. 
 
De RvT overlegt ook jaarlijks met de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR). In 2016 is met de OR 
onder andere gesproken over de aanschaf van bedrijfskleding, verbetering functieprofielen, intranet, 
verkiezingen OR, tijdsbeslag OR en opbouw personeelsbestand in relatie tot de zorgzwaarte van de intramurale 
cliënten. Met de CR is onder andere gesproken over het MS-expertisecentrum,  mantelzorgbeleid en familienet, 
de maaltijd voorzieningen, schoonmaak, de zomerbezetting  van medewerkers, de aanpassing van de regelingen 
rond de eigen bijdrage’, vervoer en dagbesteding. De RvT is tevreden met de inhoudelijke diepgang van deze 
gesprekken. 
 
In het verslagjaar heeft de RvT zich ook beziggehouden met actuele onderwerpen van de instelling. De RvT is,  
grotendeels door schriftelijke informatie, bij elke vergadering op de hoogte gehouden van de lopende zaken en 
ontwikkelingen. In het verslagjaar zijn er frequent bilaterale contacten geweest tussen de RvB, leden van het 
Managementteam en leden van de RvT. Een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen; de RvT 
heeft:  

 zijn goedkeuring verleend aan de jaarstukken 2016 en de begroting 2017. Er zijn in 2016  geen 
bijzonderheden gemeld door de accountant; 

 de tweede fase van de verbouwing die gericht is op de bewegingsondersteuning van cliënten (vitaliteit) 
goedgekeurd en het benodigde budget van € 1,5 miljoen vrijgegeven;  

 de ontwikkeling van het MS-expertisecentrum  en de relatie met de benodigde externe partners nauwgezet 
gevolgd en de mogelijkheden van externe financiering besproken. De RvT heeft ook kennis genomen van de 
gestarte onderzoeksprojecten; 

 de financiering van de zorgzwaarte in relatie met de specifieke cliënten populatie van Nieuw Unicum 
regelmatig besproken en maakt zich zorgen over de duur van het traject met de Nederlandse Zorgautoriteit, 
Zorginstituut Nederland en de Directie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS;   

 het arbeidsmarktonderzoek van de Regio Kennermerland, Amstelland en Meerlanden (KAM) besproken in 
het kader van de professionalisering van de eigen organisatie; 

 kennisgenomen van het marketingplan voor Nieuw Unicum dat met hulp van Stichting MS Research tot stand 
is gekomen; 

 de heer J.G.A. van Hoek benoemd tot lid van de RvT in opvolging van de heer L.J.L. Heukels. Daarnaast is de 
procedure gestart voor de opvolging van mevrouw M. de Vries; 
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 het advies van de NVTZ overgenomen en de remuneratie van de RvT aangepast op 8% van het maximum van 
de bezoldigingsklasse van de bestuurder (voorzitter RvB) voor leden en 12% voor de voorzitter; 

 zich laten informeren door mevrouw D. Roos, directeur Stichting MS Research, over de ontwikkeling in de 
behandeling van MS en haar visie over de ontwikkeling van het MS-expertisecentrum van Nieuw Unicum; 

 met trots kennis genomen van het feit dat het congres Wereld MS-dag dat op Nieuw Unicum is gehouden en 
de toekenning van de Vernet Health Ranking (eerste plaats) voor het succesvol gevoerde verzuimbeleid.  

 
Commissies 
Er zijn drie commissies binnen de RvT: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit 
en veiligheid. 
 
Remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie bestaat uit de heer  A.W.C.A. Cornelissen (voorzitter) en de heer F.A.L. van der 
Bruggen.   
 
Auditcommissie 
De Auditcommissie bestaat uit de heer F.A.L. van der Bruggen (voorzitter) en de heer J.G.A. van Hoek. De 
commissie is in  2016 tweemaal bij elkaar geweest. De voorzitter heeft daarnaast nog een aantal bilaterale 
overleggen gevoerd, onder andere ter voorbereiding van de selectie van de nieuwe accountant. De 
auditcommissie houdt zich onder meer bezig met de werking van de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen en de financiële verantwoording. In mei zijn de jaarrekening 2015 en het bijbehorende 
accountantsverslag besproken in aanwezigheid van de externe accountant en met een positief advies 
doorgeleid naar de RvT. In de vergadering van december 2016 is de begroting 2017 besproken en goedgekeurd.  
 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De Commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit mevrouw I.E. van der Horst-Bruinsma (voorzitter) en mevrouw  
M. de Vries. Zij zijn in 2016 éénmaal bij elkaar geweest en hebben daarbij overleg gevoerd met de 
(para)medische staf.  De Commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft éénmaal gerapporteerd in de vergadering van 
de RvT. Hier zijn geen bijzondere risico’s of aandachtspunten rond de zorg van cliënten gemeld. Er is vastgesteld 
dat de opvolging van het hoofd medische staf moeizaam verloopt en de RvT volgt dit proces nauwgezet.  
 
Werkwijze 
De taken van de RvT liggen vast in de statuten van Nieuw Unicum en in het reglement van de Raad van Toezicht. 
Bij het uitoefenen van toezicht laat de RvT zich leiden door de aanbevelingen uit de Zorgbrede Governancecode 
2017  en de aanbevelingen van het ministerie van VWS. Dit heeft geleid tot aanpassing van de  statuten van 
Nieuw Unicum. Deze zijn door de RvT vastgesteld en inmiddels (2017) bij de notaris gepasseerd. 
 
Tot slot 
De RvT heeft waardering voor de inspanningen van het MT en de medewerkers van Nieuw Unicum - en 
waardering voor de resultaten die hierdoor voor de cliënten van Nieuw Unicum zijn bereikt. Daarnaast wil de 
RvT ook zijn dank uitspreken voor de sponsoring van specifieke activiteiten door de financiële steun van onder 
meer de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum, Stichting MS Research en de enorme inzet van de aan Nieuw 
Unicum verbonden vrijwilligers. 
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3.4 Ondernemingsraad (OR) 
Samenstelling Ondernemingsraad 

Naam lid Functie Portefeuille 

R. van der Fange Voorzitter  Arbozaken, financiële zaken en P&O. Lid TPC 

B. van Agt Plaatsvervangend voorzitter PR en communicatie 

E. Kamphorst Lid Arbozaken en P&O; lid Arbocommissie 

A. Selier Lid Financiën 

M. Janzen Lid PR en communicatie; vervangend lid TPC 

A. Bakker Lid Financiën 

M. van Hout Lid  PR en communicatie 

Het gehele jaar was de OR voltallig en bestond uit 7 leden. 
De OR wordt 6 uur per week ondersteund door een ambtelijke secretaris, mevrouw S. Weber. 
 
Overlegvergaderingen Ondernemingsraad – Raad van Bestuur 
In 2016 hebben er negen overlegvergaderingen plaatsgevonden. 
De OR heeft aan diverse onderwerpen, beleidsnota's, regelingen en protocollen aandacht besteed, een positief 
advies gegeven, dan wel instemming verleend. 
 
Scholing 
Om zo goed mogelijk in te spelen op kwesties die spelen binnen Nieuw Unicum en onderwerpen die behandeld 
worden in de overlegvergaderingen, laten de OR-leden zich regelmatig bijscholen door middel van het volgen 
van verschillende vaktechnische cursussen. Ook maken zij tijdens deze cursussen kennis met andere OR-leden en 
leren van elkaar.  
 
Initiatiefvoorstellen gedaan door de ondernemingsraad 

 De OR heeft een initiatiefvoorstel geschreven inzake “het dragen van bedrijfskleding en batches”. 

 De OR heeft een initiatiefvoorstel geschreven inzake “opvang na een traumatische ervaring”.  
 

Verkiezingen 
De OR heeft dit jaar verkiezingen gehouden en voor het eerst was het mogelijk voor medewerkers om digitaal 
een stem uit te brengen op kandidaten via intranet. 
De nieuwe samenstelling van de OR is begin 2017 via intranet bekend gemaakt.  
 

3.5 Cliëntenraad (CR) 
Samenstelling van de cliëntenraad  
Namens de cliënten op de diverse hoven en locaties van Nieuw Unicum maakten de volgende cliënten in 2016 
deel uit van de Cliëntenraad: 

Naam lid Jaar van aftreden volgens rooster 

R. Zijlstra Afgetreden per 1 mei 2016 

Y van der Vlugt 2019 

M. van der Boon 2019 

I. Buijsman 2019 Voorzitter per 1 mei 2016 

G. Moek 2018 

Vacature  

 
Taken en werkwijze cliëntenraad  
De CR behartigt de belangen van de cliënten bij Nieuw Unicum. De CR volgt de ontwikkelingen bij Nieuw Unicum 
vanuit het perspectief van cliënten, onderhoudt hierover contact met hen en vertegenwoordigt hen in het 
overleg dat hierover plaatsvindt met de RvB.  
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Faciliteiten en financiële middelen 
De Cliëntenraad wordt ondersteund door een vaste ondersteuner Cliëntenraad met een formatieruimte van 
88,89 (32 uur per week) en een secretaresse met een formatieruimte van 38,89 % (14 uur per week). 
 
Formeel uitgebrachte gevraagde adviezen 
Er zijn veertien adviezen aangevraagd; op allen is een positief advies gegeven. 
Het gaat hierbij om: 

 de protocollen: stiltecentrum beheer en gebruik, reglement klachten- en geschillenbehandeling cliënten, 
procedure kasgelden, stroomonderbreking, protocol melding datalekken, Melding Incidenten Cliënten; 

 de beleidsdocumenten: strategisch opleidingsbeleid, klachtenbehandeling cliënten, rookbeleid; 

 overige documenten: brochure mantelzorg beleid, checklist t.b.v. het mantelzorgbeleid, cliëntmonitor, 
gedragscode, legionella preventie, ontwikkelplan verbetervoorstel, integraal veiligheidsvisie. 

 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 
4.1 Meerjarenbeleid 2015-2018 
Drie pijlers 
Nieuw Unicum zet de ingezette lijn ten aanzien van de strategische keuzes voort. Randvoorwaarde daarbij is dat 
de overheid voldoende financiële middelen ter beschikking stelt teneinde, met de in gang gezette verdieping 
van de reeds aanwezige expertise, onze doelgroepenspecialisatie te realiseren. We zijn een sterke nichespeler 
en willen toonaangevend zijn in de zorg die we leveren aan onze doelgroepen. De koers voor de jaren 2015 – 
2018 steunt op 3 strategische pijlers. Op hoofdlijnen zal worden aangegeven wat in 2016 is gerealiseerd.   
  
Strategische pijler: Expertisemotor ontwikkelen. 
Ten aanzien van het eerste onderdeel van deze pijler, zijnde het onderhouden en versterken van de kwaliteit 
van dienstverlening voor de huidige cliënten, kan worden vastgesteld dat er een plan van aanpak is opgesteld en 
dat de richtlijn MS voor een deel is beschreven. Daarnaast is er per 1 november 2016 een promovendus 
aangesteld vanuit de samenwerking met het VUmc. Het tweede onderdeel, zijnde het beschikbaar stellen en 
vermarkten van expertise door middel van opleiding en scholing, is opgepakt en in 2016 zijn de eerste 
scholingen extern aangeboden.  Ten aanzien van het derde onderdeel, zijnde uitbreiding van de dienstverlening,  
is het product MDS (multidisciplinaire screening) gereed, evenals het product MS Zorg op Afstand. Uitbreiding 
van 3 VBT-plaatsen is (nog) niet gerealiseerd. Uitbreiding van capaciteit is dan nodig. Dit zal worden 
meegenomen bij de geplande renovatie van Koepelduin.       
 
Strategische pijler: Samenwerken in netwerken. 
Gerealiseerd is de samenwerking met Stichting MS Research (MSR) en de samenwerking met het VUmc. Bij MSR 
heeft dit geresulteerd in diverse door MSR-gefinancierde projecten. De samenwerking met het VUmc heeft 
geresulteerd in het beschikbaar stellen van een promotieplaats bij Nieuw Unicum. Met andere organisaties is 
Nieuw Unicum in gesprek over enige vorm van samenwerking en/of kennis overdacht.    
 
Strategische pijler: Nieuw Unicum professionaliseert haar interne organisatie 
Nieuw Unicum pakt vanaf 2015 de vernieuwing van haar vastgoed op. De oplevering van fase 1 (de Brinck) heeft 
plaatsgevonden in februari 2016. In 2016 is de businesscases voor de financiering van vitaliteit (fase 2) door de 
RvT geaccordeerd. In december 2016 is de conceptrapportage opgeleverd van de vernieuwde vastgoedvisie en 
met de auditcommissie van de RvT besproken. Deze vormt de basis voor het opstellen van een programma van  
eisen voor de vernieuwing van Koepelduin. Het tweede onderdeel van deze strategische pijler, zijnde het 
versterken van de afstemming en samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen, is opgepakt in 2016 en zal verder 
vorm krijgen in 2017. Het derde onderdeel, zijnde het opstellen van een individuele en/of collectieve leerroute 
per medewerker, waarmee in 2015 is begonnen wordt in 2017 verder afgerond en daarna geïmplementeerd. 
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4.2 Kwaliteitsbeleid 

4.2.1. Algemeen kwaliteitsbeleid 

HKZ-certificaat is wederom verlengd 
Jaarlijks wordt de geldigheid van het HKZ-certificaat van Nieuw Unicum getoetst door middel van een periodieke 
audit uitgevoerd door DNV, een externe certificeerder.  
Deze externe audit is op 14, 15 en 16 november 2016 uitgevoerd. Tijdens deze periodieke audit is vastgesteld of 
de aandachtspunten uit de audit van 2015 zijn gerealiseerd en is de voortgang van de genomen acties getoetst. 
Het heeft geresulteerd in verlenging van het HKZ-certificaat.  
 
Cliëntervaringsonderzoek  
In 2015 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn zowel besproken op individueel niveau 
met de cliënt t.b.v. het zorgleefplan en verbeteringen van de zorgverlening, als op overstijgend niveau met de 
cliëntenraad. Verbeterplannen zijn opgesteld. Eind 2017 vindt opnieuw een cliëntervaringsonderzoek plaats en 
zullen de uitkomsten vergeleken worden met de uitkomsten van 2015. 
 
Cliëntmonitor 2016 
De cliëntmonitor is een jaarlijks afgenomen vragenlijst onder de cliënten van Nieuw Unicum.  
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe monitor in gebruik genomen. Naar aanleiding van de directiebeoordeling 
(over jaargang 2015) is een koppeling aangebracht tussen de cliëntmonitor en zorgleefplan. Inmiddels wordt 
input en informatie vanuit de cliëntmonitor daar waar van toepassing verwerkt en aangepast in het 
zorgleefplan. 

 
Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC) 2016 
Het totale aantal gemelde incidenten in 2016  is nagenoeg hetzelfde gebleven (2087 in 2016 t.o.v. 2084 in 2015). 
De verschillen van bepaalde categorieën incidenten die sommige afdelingen laten zien ten opzichte van het 
vorige jaar of de verschillen tussen afdelingen onderling laten geen onverwachte tendensen zien. Op basis van 
de ervaringen van voorafgaande jaren zijn deze te verklaren. 
Het aantal gemelde gevaarlijke situaties is iets toegenomen (246 in 2015 naar 269 in 2016). De tendens die het 
aantal medicatie gerelateerde gevaarlijke situaties de afgelopen 2 jaar laat zien, - namelijk die van een forse 
afname -, zet zich ook in 2016 voort. Het aantal is afgenomen van 42 in 2015 naar 16 in 2016. Daarmee vormt 
het nog slechts een 6% van het aantal gemelde gevaarlijke situaties. Het is zeer aannemelijk dat de verandering 
van het medicijndistributiesysteem, die in 2015 werd ingezet, hieraan ten grondslag ligt.  

 

4.1.3  Klachten cliënten 
Vertrouwenspersoon Klachten Cliënten (VKC) 
De doelstelling van de VKC is het realiseren van een laagdrempelige en effectieve klachtopvang, waarbij 
kerntaken zijn: luisteren, adviseren en bemiddelen. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het aanhoren, 
ordenen en schriftelijk vastleggen van klachten van cliënten. Indien gewenst kan de VKC bemiddelen tussen de 
cliënt en degene op wie de klacht betrekking heeft. De VKC kan informeel veel klachten oplossen, maar is niet 
bevoegd om een oordeel te geven over een klacht. Wanneer bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, 
kan de cliënt besluiten zijn klacht voor te leggen aan de regionale klachtencommissie. Na onderzoek beoordeelt 
de klachtencommissie of de klacht gegrond is of niet en kan, indien van toepassing, komen met een advies naar 
Nieuw Unicum om bepaalde maatregelen te nemen. De cliënt kan ook besluiten om de klacht voor te leggen aan 
de landelijke geschillencommissie. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf bepaalt wat er met zijn klacht gebeurd en hoe 
deze wordt behandeld, ‘eigen regie’ voor de cliënt is hierbij leidend. 
Uit het onderstaande overzicht blijkt dat er in het afgelopen jaar meerdere keren is gevraagd om advies van 
en/of bemiddeling door de VKC. Door bemiddeling zijn acht ingediende klachten vóór het einde van het jaar 
naar tevredenheid van de indiener(s) van de klacht afgehandeld. Acht lopende klachtenprocedures vinden 
doorgang in 2017. In 2016 zijn geen klachten doorgeleid naar de externe klachtencommissie. 
Luisteren en adviseren  
Aan de VKC werd dit jaar elf maal om advies gevraagd. Het betrof hier een eenmalig advies, waar geen 
klachtenprocedure voor is opgestart. 
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Bemiddeling 
Zestien keer heeft een cliënt gevraagd om te bemiddelen in de kwestie waarover een klacht werd ingediend.  
Acht zaken konden vóór het einde van het jaar worden afgesloten en acht zaken zijn meegenomen naar 2017. 

Dat van de afgehandelde ingediende klachten allen naar tevredenheid van de klagende partij zijn opgelost, kan 
onder meer worden toegeschreven aan de wijze waarop verzorgenden, die bij de klacht betrokken waren, 
omgingen met de klacht. Er werd over het algemeen professioneel en adequaat gehandeld.  
 

4.1.4  Vertrouwenspersoon medewerkers 
De vertrouwenspersonen: werkzaamheden en werkgebied 
Nieuw Unicum heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld: de heer F. de Wit en mevrouw M. Dollé. Hiermee 
wordt tegemoetgekomen aan een optimale inzetbaarheid en betere bereikbaarheid van de rol van 
vertrouwenspersoon. 
De werkzaamheden van de vertrouwenspersonen bestaan uit de eerste opvang van medewerkers die te maken 
hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen door medewerkers van Nieuw Unicum. 
De vertrouwenspersonen nemen meldingen die voldoen aan de definitie van ongewenste omgangsvormen in 
behandeling van mensen die bij Nieuw Unicum werken. 
 
Aard en aantallen meldingen 
Er zijn geen meldingen van ongewenste omgangsvormen bij de vertrouwenspersonen gedaan die in 2016 
hebben geleid tot een formele klacht en/of klachtenprocedure. 
 

4.2.2  Kwaliteit t.a.v. medewerkers 
Personeelsformatie en arbeidsmarkt 
In 2016 heeft het veel inspanningen gekost om de vacatures te vervullen. Het invullen van de vacatures voor 
verzorgenden, verpleegkundigen en zorgcoördinatoren verliep moeizaam. Wervingsacties via diverse media-
kanalen leverden geen instroom van gekwalificeerde medewerkers op. Door snel te reageren op vragen van 
werkzoekenden zijn we er in geslaagd de uitstroom van zorgmedewerkers op te vangen met goede 
gekwalificeerde medewerkers. De openstaande vacatures die er begin 2016 in de zorg waren, zijn echter niet 
allemaal ingevuld. Analyse van de achtergronden van de ingestroomde zorg medewerkers in 2016 leert dat 
meer dan de helft van deze medewerkers in het verleden stage heeft gelopen bij Nieuw Unicum. Daarnaast is er 
jaarlijks een instroom van afgestudeerde BBL-leerlingen. Het aanbieden van stage- en leerwerkplaatsen levert 
jaarlijks een voorspelbare instroom op. Het is van belang om voor 2017 te onderzoeken of het aantal stage- en 
leerplaatsen op een verantwoorde wijze uitgebreid kan worden of dat met het huidige aantal BBL-ers en BOL-
ers de maximale begeleidingscapaciteit op afdelingen is bereikt. Dit onderzoek is interessant, omdat het geen 
moeite kost om voldoende leerlingen en stagiaires respectievelijke te werven of een stageplaats aan te bieden. 

Ook voor de functies van arts en medisch eindverantwoordelijke met een achtergrond van specialist 
ouderengeneeskundige geldt dat deze vacatures moeilijk in te vullen zijn. Zelfs met de inzet van 
gespecialiseerde bureaus verlopen deze wervingstrajecten traag en moeizaam. In 2016 is het uiteindelijk wel 
gelukt een nieuwe arts aan te stellen en zijn er vergaande contacten gelegd met een kandidaat voor de functie 
van medisch eindverantwoordelijke. 
In samenwerking met het VUmc zijn er promotie- en onderzoeksplaatsen ingevuld, deels met nieuwe 
medewerkers en deels door herverdeling van taken van reeds indienstzijnde medewerkers. 
Voor de overige functies levert de arbeidsmarkt voldoende geschikte kandidaten op die via gerichte 
wervingsacties solliciteren. 
 
Sinds 2015 is de participatiewet van kracht. Doelstelling is dat werkgevers gezamenlijk werkplekken creëren 
voor mensen met een arbeidsbeperking en daardoor een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  
Vanuit P&O worden de ontwikkelingen rond de invulling van deze wet actief gevolgd en is hiervoor aansluiting 
gezocht bij een samenwerkingsverband van gemeenten, ROC’s en zorginstellingen uit de regio. In 2016 zijn er 
binnen Nieuw Unicum geen medewerkers uit het zogenaamde doelgroepenregister van het UWV aangenomen. 
Het is niet mogelijk gebleken om de bestaande vacatures in te vullen met mensen die onder de participatiewet 
vallen. Ook biedt jobcarving of functiecreatie geen uitkomst.  
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De door de overheid eind 2016 uitgevoerde meting laat zien dat landelijk de banenafspraak voor 2015 en 2016 
gerealiseerd is en er is besloten dat de quotumwet voor 2017 niet van kracht wordt. Voor 2017 blijft het van 
belang de ontwikkeling te volgen en periodiek te rapporteren aan het MT om bij een mogelijk invoering van de 
quotumwet snel te kunnen reageren. 
 
Functieprofielen en taakanalyses 
In 2015 is een projectplan door het MT goedgekeurd om het huidige systeem van functiebeschrijvingen om te 
zetten naar een systeem van functieprofielen en taakanalyses. Het idee is om ongeveer 100 
functiebeschrijvingen te vervangen door ongeveer 20 generieke functieprofielen. Deze functieprofielen worden 
aangevuld met taakanalyses op functieniveau. Inmiddels zijn de functieprofielen geschreven. Deze liggen ter 
goedkeuring bij het MT. Vervolgens zal de verdere uitrol van de taakanalyses en het vormgeven van de 
leerroutes in 2017 plaatsvinden. Daarop volgens zullen ook de functioneringsgesprekken worden vervangen 
door jaarlijkse POP-gesprekken. Bij de omzetting naar functieprofielen is het kunnen blijven toepassen van het 
FWG-systeem en daarmee het onderhouden van het loongebouw een belangrijke randvoorwaarde. 
 
Opleidingen 
Het aantal leerplaatsen is in 2016 verder gestegen. Het aantal leerplaatsen voor de BBL-opleiding bedroeg 45 in 
schooljaar 2015-2016. Er is een ontwikkeling gaande van toenemende ZZP-indicaties van cliënten. Daardoor is er 
steeds meer behoefte aan verpleegkundigen (mbo-4). Het aantal leerlingen dat stage loopt binnen Nieuw 
Unicum (BOL) is dit jaar explosief gestegen. De afgelopen jaren was dit aantal stabiel; zo’n 50 stagiaires per jaar. 
In het schooljaar 2015-2016 zijn we uitgekomen op een aantal van 70, een stijging van 40%. 
Door het toenemen van de zorgzwaarte en daarmee de behoefte aan hoger geschoold personeel, is in 2016 het 
aantal medewerkers niveau 2 en niveau 3 dat de ambitie en potentie heeft om door te groeien naar niveau 3 of 
4 in kaart gebracht. Vervolgens is deze groei/overstap besproken met de betreffende medewerkers. Hierdoor 
zijn 11 medewerkers gestart met een mbo-3 dan wel mbo-4 opleiding. Ook zijn er 4 BOL-stagiaires niveau 4, 
succesvol overgestapt naar een BBL-traject binnen Nieuw Unicum en heeft Nieuw Unicum deze medewerkers 
middels een contract aan zich gebonden. 
 
Scholing en ontwikkeling 
De uitrol van de elektronische leeromgeving gebeurd gefaseerd. In 2016 hebben alle leidinggevenden toegang 
gekregen tot het systeem. Op basis van hun ervaringen is er een aantal wijzigingen doorgevoerd. In het eerste 
kwartaal van 2017 zal ook de rest van de organisatie met het systeem gaan werken. De planning was livegang 
vanaf het tweede kwartaal van 2016. Door technische uitdagingen is deze deadline verschoven. 
Inmiddels vindt ook gefaseerd de uitrol van e-learning plaats met daaraan gekoppeld het 70:20:10 principe. Het 
anders inrichten van scholingen brengt een aantal voordelen met zich mee. Er is minder verlet onder de avond-, 
weekend- en nachthoofden, die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de scholingen m.b.t. de voorbehouden 
en risicovolle handelingen en er kan sneller ingesprongen worden op een verzoek tot scholen of bekwamen. 
In 2016 zijn alle betreffende medewerkers geschoold voor het gebruik van PlanCare 2.0, zodat uitrol hiervan 
gerealiseerd kon worden.  
 
Assessment middenkader 
In het kader van de professionalisering van de interne organisatie is er in 2015 een ontwikkelassessment 
voorbereid en gehouden voor het middenkader. Voor het doorgroeien naar een landelijk expertisecentrum 
speelt het middenkader een cruciale rol.  
Concreet betekent dit dat het middenkader zich meer bewust moet zijn van de interne samenwerking, de 
werkwijzen, het gedrag van de medewerkers, het voorbeeldgedrag van de leidinggevende en de uitstraling naar 
buiten toe. Het vraagt andere competenties, vaardigheden en capaciteiten. In 2016 zijn voorbereidingen 
getroffen voor een MD-traject om hen hierin te kunnen faciliteren.  

Ziekteverzuimbeleid 
Het verzuimbeleid en de verzuimvisie zijn in 2016 niet gewijzigd. Er is in 2016 vastgehouden aan het 
uitgangspunt dat bij een probleem of aandoening de medewerker in overleg gaat met de leidinggevende.          
In navolging van de afspraken uit de consensusbijeenkomst van 2015 is voor 2016 als verzuimdoel een verzuim 
van maximaal 3,5% afgesproken. 
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Ziekteverzuim in cijfers 
Met een verzuimpercentage van 2,5% zit Nieuw Unicum ruim onder het gemiddeld verzuim in de 
gehandicaptenzorg, dat op 5,7% uitkomt. Ten opzichte van 2015 is het verzuim met 0,9% gedaald. Het verzuim 
in de branche is daarentegen juist gestegen ten opzichte van 2015. 

MIP-meldingen en agressie 
In het protocol Meldingen Incidenten Personeel is bepaald dat medewerkers samen met hun leidinggevenden 
incidenten en bijna-incidenten schriftelijk melden bij de preventiemedewerker. 
Door alle meldingen te evalueren en te behandelen kunnen enerzijds gevaarlijke arbeidssituaties aangepakt 
worden waardoor de kans op herhaling afneemt. Anderzijds kan door registratie en classificatie van de 
meldingen managementinformatie per periode gegenereerd worden, zodat op trends gestuurd kan worden om 
de arbeidsrisico’s verder terug te dringen. 
In 2016 zijn er 136 meldingen geregistreerd en behandeld. In vergelijking met 2015 is dit een lichte toename van 
het aantal incidenten.  

 

4.3. Financiën en bedrijfsvoering 
4.3.1. Ontwikkeling gedurende het boekjaar 
Het boekjaar 2016 heeft in het teken gestaan van de fasegewijze doorontwikkeling van Nieuw Unicum tot 
landelijk expertisecentrum voor MS. De ontwikkeling tot landelijk expertisecentrum heeft verder vorm gekregen 
vanwege de samenwerking met MSR (zowel inhoudelijk als financieel) en met het VUmc (data van Nieuw 
Unicum beschikbaar stellen voor promovendi). Elders in dit verslag is de status opgenomen van het nieuwe 
meerjarenbeleidsplan en de voortgang  van de diverse projecten die hierin zijn opgenomen. (zie 4.1)   
 

4.3.2. Behaalde omzet en resultaten 
Resultaat 
Het jaar 2016 is afgesloten met een netto positief resultaat van € 167.000. Dit is het resultaat na aftrek van de 
toevoeging aan de bestemmingsreserve renovatie ad € 501.000. Zorginstellingen zijn door de invoering van de 
NHC zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van het vastgoed en zij dienen dan ook middelen te 
reserveren voor toekomstige renovatie en vernieuwing van het in bezit zijnde vastgoed. Het resultaat ad  
€ 167.000 is toegevoegd aan het bestemmingsfonds (voorheen Reserve Aanvaardbare Kosten).  
 
Het resultaat ligt in lijn met het begrote resultaat van Nieuw Unicum (€ 166.000). In het resultaat zijn incidentele 
mee- en tegenvallers opgenomen. Meevallers zijn o.a.: nacalculatie extreme zorgkosten medicijnen (€ 240.000), 
terug te ontvangen BTW de Brinck (€ 128.000), meer ontvangen subsidies stagefonds en praktijkleren  
(€ 150.000), afwikkeling nog in tarieven te verrekenen (€ 121.000). 
 
Tegenvallers zijn o.a.: extra inzet intern vervoer dagbesteding (€ 173.000), inhaalafschrijving gebouwen  
(€ 56.000), nabetaling belastingdienst inzake vermindering loonheffing (€ 113.000), de opgenomen voorziening 
voor de ORT-nabetaling voorgaande jaren (€ 187.000) en de regeling vertrek RvB.  
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Door dit resultaat is de vermogenspositie verbeterd en komt ruim boven het door het WfZ (Waarborgfonds voor 
de Zorgsector) en banken gewenste niveau (15-25%). Het weerstandsvermogen (omzetratio) bedraagt per 
ultimo 2016: 29,2 % (eigen vermogen in relatie tot de omzet).  
 
Opbrengsten 
Het wettelijk budget ‘aanvaardbare kosten’ is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 naar een bedrag van € 
24.160.000. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2015 van € 616.000. Deze stijging heeft te maken met: 

 de financiering van de zwaardere ZZP-mix door het zorgkantoor bij de herschikking, de extra opbrengsten uit 
de nacalculatie meerkosten medicatie; 

 de extra middelen uit de NHC (normatieve huisvestings-component) en NIC (normatieve inventaris 
component). 

 
Andere opbrengst componenten zijn: 

 opbrengsten uit PGB (persoons gebonden budgetten) ad € 185.000; 

 opbrengsten Wmo-activiteiten ad € 103.000; 

 ontvangen subsidies voor scholing en opleiding ad € 257.000 (gefinancierd door ministerie VWS); 

 opbrengsten uit eerstelijns activiteiten ad € 28.000 (gefinancierd uit de zorgverzekeringswet); 

 overige opbrengsten w.o. rolstoelonderhoud en catering ad € 343.000. 
 
De opbrengsten en de bedrijfslasten hebben zich als volgt ontwikkeld:  

EUR x 1000 2016 % 2015 % 

Opbrengst gebudgetteerde z.p. 24.459 97,3% 23.729 96,9% 

Overige bedrijfsopbrengsten 669 2,7% 755 3,1% 

Som der bedrijfsopbrengsten 25.128 100% 24.483 100% 

     

Personeelskosten 16.950 67,3% 16.150 66,0% 

Afschrijving vaste activa 1.519 6,1% 1.457 6,0% 

Overige bedrijfskosten 5.703 22,8% 5.602 22,8% 

Som der bedrijfslasten 24.172 96,2% 23.208 94,8% 

     

Bedrijfsresultaat 956 3,8% 1.275 5,2% 

Financiële baten en lasten 288 1.1% 305 1,2% 

Bruto resultaat (incl bestem. reserve) 668 2,7% 970 4,0% 

 
Productie 
De Wlz-productie 2016 heeft zich ten opzichte van 2015 overeenkomstig bijgaand overzicht ontwikkeld:  

Productieoverzicht tot en met december 2016  

 aantallen bedrag ex nhc/nic bedrag ex nhc 

 afspraak 
herschikking 

actual 2016 afspraak 
herschikking 

actual 2016 actual 2015 

ZZP-1 365 366 47.184 46.560 46.256 

ZZP-2 1.095 1.098 168.619 166.391 165.301 

ZZP-3 1.826 1.830 301.419 297.435 348.457 

ZZP-4 13.811 12.208 2.572.071 2.238.716 3.059.516 

ZZP-5 10.126 10.030 2.184.292 2.131.481 1.930.612 

ZZP-6 35.872 37.129 8.287.950 8.450.020 7.575.599 

ZZP-7 25.464 25.858 6.106.267 6.103.761 6.294.753 

Totaal 88.559 88.519 19.667.801 19.434.362 19.420.494 

Toeslag 1.073 1.056 216.474 209.709 197.632 

Vervoer 30.305 30.649 582.768 580.228 561.300 

VPT 53 184 9.265 31.666 0 

Dagbesteding 
extramuraal 

177 179 16.093 13.860 15.993 

 
Vanwege het niet geheel realiseren van de ontwikkelplannen heeft Nieuw Unicum een korting van het 
Zorgkantoor moeten incasseren van 1,5% op de tarieven. Deze is in bovenstaand overzicht verwerkt.  
De Wlz-productie 2016 heeft zich ten opzichte van 2015 overeenkomstig bijgaand overzicht ontwikkeld.  
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Ook de afspraken ten aanzien van VPT (volledig pakket thuis), vergoeding voor kapitaalslasten dagbesteding en 
vervoerskosten vergoeding extramurale dagbesteding zijn in dit overzicht opgenomen.  Het aantal verpleeg-
dagen is ten opzichte van 2015 gedaald met 1.136 dagen (van 89.655 naar 88.519). Het aantal bezette plaatsen 
in 2016 is 241,9 ten opzichte van 245,6 in 2015. In 2016 is 3,5 plaats bezet via een andere financiering 
waaronder via PGB. Het totaal bezette plaatsen in 2016 is 245,4.  
De productie dagbesteding (excl. Wmo) is ten opzichte van 2015 gedaald (van 408 dagdelen naar 179 dagdelen). 
Hiertegenover staat een productie dagbesteding via de Wmo van 1539 dagdelen.   
 

Formatie 
De personele formatie per ultimo van het jaar 2016 was als volgt: 

Ingezette formatie ten opzichte van de begroting 

 Werkelijk Begroot Verschil 

Zorg en dagbesteding 241,47 243,01 -1,54 

Behandelzaken 26,32 25,88 0,44 

Bedrijfsvoering 42,72 42,82 -0,10 

Directie en secretariaat 3,11 2,94 0,17 

Totaal 313,62 314,65 -1,03 

Deze formatie is inclusief zwangerschap en exclusief extra uren. De formatie inclusief zwangerschaps- 
vervanging en exclusief extra uren is per 31 december 2015 fte 312,85.      
 

Huisvesting 
In het verslagjaar is de renovatie van de Brinck gerealiseerd. De financiering voor deze renovatie was geregeld 
middels een kasgeldlening bij de huisbankier. Nieuw Unicum heeft voor deze verbouwing van het WfZ groen 
licht gekregen door de toezegging van borging voor een bedrag van € 3.250.000. Per 1 april 2016 is de 
kasgeldlening omgezet naar een langlopende lening bij Aegon.  
Daarnaast is in het verslagjaar een begin gemaakt met het verder oppakken van het opgestelde LTOP (lange 
termijn onderhoudsplan) middels het plannen van het groot onderhoud aan onder andere de gebouwen 
Doornberg en Sandevoerde.          
 
Investeringen 
In het jaar 2016 is voor een bedrag van ± € 1.292.000 geïnvesteerd, waarvan: 
- €     162.000 in ‘inventaris’, 
- €       54.000 in ‘installaties instandhouding‘ 
- € 1.061.133 in projecten waaronder € 399.000 in de Brinck.  
- €         9.000 in ‘ICT’ gelieerde projecten 
- €         6.000 in ‘vervoermiddelen’ 
In de jaarrekening is van de projectinvesteringen een overzicht opgenomen. De investeringen, met uitzondering 
van de Brinck, zijn uit eigen middelen gefinancierd.   
 

Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve “renovatie” is opgebouwd uit de extra opbrengsten van de NHC en NIC componenten.  
De bestemmingsreserve zal worden aangewend voor de financiering van toekomstige renovaties en 
vernieuwing van het vastgoed.  
  

Voorzieningen 
De dotaties aan de voorzieningen lopen via het resultaat. De voorziening ‘levensfasebudget’ is opgenomen 
onder de kortlopende schulden. De voorziening ‘jubileumverplichtingen’, de voorziening 
‘arbeidsongeschiktheid’ en de voorziening ‘onderhoud’ zijn opnieuw geijkt en voor de actuele bedragen 
opgenomen. Nieuw is de voorziening “ ORT over genoten vakantiedagen” over de periode 2011 tot en met 
2014.   
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4.3.3. Toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) 
Per balansdatum en na afronding van de jaarrekening zijn de volgende ratio’s van toepassing op de financiën 
van Nieuw Unicum:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debt service coveridge ratio (DSCR): De DSCR wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit 
in verhouding tot de financiële verplichtingen.  
De betalingscapaciteit betreft de vrije geldstroom (resultaat) gecorrigeerd voor de afschrijvingen en rentelasten. 
De financiële verplichtingen betreffen het totaal aan rente en aflossingen.  
Gewenst (door de bank) is een indicator van 1,2. Werkelijk 1,6. 
Liquiditeit: De liquiditeit is ten opzichte van 2016 gestegen. Dit heeft te maken met een hoger bedrag aan 
liquide middelen dan in 2015, voornamelijk vanwege de financiering van de NHC- en NIC-componenten in het 
budget. Gewenst is een indicator van 1,0. Werkelijk 0,7.  
Solvabiliteit: De solvabiliteit is toegenomen ten opzichte van 2015 (van 32,18% naar 33,8 %).  
Dit heeft te maken met een hoger resultaat welke ten gunste van het eigen vermogen is geboekt. Het 
Waarborgfonds hanteert een indicator van 15%-25%.  
 

4.3.4. Kasstromen en financieringsbehoeften 
In 2014 is een kasgeldlening afgesloten bij de ING bank ad € 3.250.000 ter financiering van de verbouwing van 
de Brinck.  
Van deze lening is in 2015 een bedrag van € 2.000.000 opgenomen. In 2016 is het restant opgenomen  
(tot een bedrag van € 3.250.000 in totaal) en is de kasgeldlening, per 1 april 2016, omgezet naar een 
langlopende lening bij Aegon, onder borging van het WfZ.  
Met de bank is een DSCR ratio afgesproken van minimaal 1,2%. In 2016 bedroeg deze 1,60 en daarmee voldoet 
Nieuw Unicum ruimschoots aan de eis van de bank. 

 
4.3.5.  Planning toekomstige investeringen 
De planning voor de toekomstige bouwprojecten ziet er als volgt uit: 

Overzicht geplande toekomstige bouwprojecten: 

 Bouwproject Aantal cliënten Startjaar Investering 

1. Vitaliteit Faciliteiten fysiotherapie en 
vitaliteitbeleid/zwembad 

n.v.t. 2017 2.300.000 

2. Verblijf Renovatie Koepelduin 72 2018/2020 8.000.000 

3. Verblijf Interim huisvesting 18 2018/2020 1.000.000 

TOTAAL    11.300.000 

 
Voor fase 1 “vitaliteit” is begin 2016 een businessplan opgesteld en deze is door de RvT geaccordeerd.  
Ten behoeve van deze fase zijn in 2016 voorbereidingen getroffen. Realisatie zal zijn in het najaar van 2017. 
Voor fase 2 en 3 zullen in de loop van 2017 business plannen worden opgesteld en worden voorgelegd aan de 
RvT. De voorgenomen transacties die effect hebben op de liquiditeit en cashflow betreffen voornamelijk de 
realisatie van de jaarlijkse investeringsbegroting en de bouwplannen. De jaarlijkse investeringsbegroting is 
afgedekt door financiering via de vrijgekomen afschrijving.   

 
4.3.6 Prognose resultaat 2017 
De begroting voor 2017 is opgesteld met een verwacht positief resultaat van € 189.000. De ontwikkeling in het 
1e kwartaal 2017 is positief (€ 154.000) en dit wijst erop dat het resultaat 2017 boven de begroting 2017 zal 
uitkomen.    
 

DSCR 2016 2015 

Debt service coveridge ratio  1,60 1,97 

Liquiditeit   

Quick ratio: (vlottende activa - voorraden)/kortlopende schulden 0,68 0,37 

Current ratio: vlottende activa/kortlopende schulden 0,72 0,39 

Solvabiliteit   

Solvabiliteit: totaal eigen vermogen/ balanstotaal 33,77% 32,18% 

Solvabiliteit: totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten (=weerstandsvermogen) 29,21% 27,25% 
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4.4 Risico’s, onzekerheden en toekomst  
4.4.1. Algemeen 
Algemeen 
Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de gezondheidszorg ten opzichte van eerdere jaren. De overheid 
schafte in 2015 de AWBZ af en de budgetten werden overgeheveld naar de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).  
 
Risico’s 
De risico’s waar Nieuw Unicum mee te maken heeft zijn: 
- leegstand op de buitenlocaties. De doelgroep van Nieuw Unicum verschuift naar zorgzwaarte-indicatie voor 

cliënten die niet op de buitenlocaties terecht kunnen; 
- afnemende wachtlijst voor de hoofdlocatie; 
- het zorgdragen voor voldoende liquiditeiten. Nieuw Unicum moet zorgdragen voor voldoende liquiditeiten 

om de benodigde onderhoudsactiviteiten te kunnen bekostigen;  
- het zorgdragen voor voldoende 3e geldstroom. De ingeslagen weg van landelijk expertisecentrum vereist een 

derde geldstroom om onderzoek en innovatie te kunnen bekostigen; 
- het zorgdragen voor voldoende financiële dekking voor activiteiten die zich bevinden in het grijze gebied van 

Wlz-zorg en Zvw-zorg; 
- de mogelijke claim van het betalen van ORT tijdens vakantie over een periode vanaf 2011 (geschat bedrag is 

€ 60.000 per jaar). Hiervoor is in de jaarrekening een voorziening opgenomen van  € 187.000.  
 
Ontwikkelingen 2017 
Begroting ministerie van VWS 
De belangrijkste maatregel voor de gehandicaptenzorg is het schrappen van de bezuiniging van € 500 miljoen in 
de Wlz vanaf 2017. Ook de tariefkorting care 2017 (€ 45 miljoen) is teruggedraaid. Het vervallen van deze 
kortingen is al verwerkt in de contracteerruimte van 2017. Daarnaast wordt er extra geld ter beschikking gesteld 
om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Dit betreft de € 226 miljoen, die per 2017 bij de Wmo en 
Jeugdwet wordt weggehaald, omdat meer cliënten in de Wlz zijn gekomen/gebleven dan bij de decentralisatie 
werd verwacht. Naar schatting zal dit deels voor PGB en deels voor zorg in natura worden ingezet. Dit betekent 
dat er in 2017 voor beide leveringsvormen meer middelen beschikbaar zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan het pleidooi van de VGN voor meer ruimte in het Wlz-contracteerkader. 
Groeiruimte 
Voor het jaar 2017 is een groeiruimte van 1,4% beschikbaar in verband met demografische ontwikkelingen. Dit 
betekent aan groeimiddelen rond de € 250 miljoen voor de zorgsector. 
Modulair Pakket Thuis 
Cliënten met een Modulair Pakket Thuis ontvangen in 2016 hun huishoudelijke hulp voor Wlz-cliënten vanuit de 
Gemeenten. Vanaf 2017 wordt de huishoudelijke hulp voor Wlz-cliënten vanuit de Wlz aangeboden. 
Langer thuis  
Door de trendmatige ontwikkeling van langer thuis wonen en het daarop gebaseerde beleid neemt het beroep 
van cliënten met een lagere ZZP op intramurale zorg geleidelijk af.  
Contracteerruimte 
De contracteerruimte voor 2017 voor de lage ZZP’s wordt met € 140 miljoen verlaagd. Een deel van deze 
middelen wordt overgeheveld naar de gemeenten om deze doelgroep van Wmo-zorg te voorzien.  
Verdeelmodel 
De NZa start in 2017 met de geleidelijke invoer van een nieuw verdeelmodel tussen de regio’s dat beter aansluit 
bij de verdeling van het aantal cliënten met een Wlz-indicatie. Om de verdeling tussen de kaders voor ZiNL en 
PGB beter te laten lopen, krijgen de zorgkantoren de mogelijkheid om ook voor aanvang van het uitvoeringsjaar 
middelen anders te verdelen tussen de kaders.  
 

5. Jaarrekening 2016  
Zie bijlage: Jaarrekening 2016.    

 


