Jaardocument
Huisartsenposten Oost-Brabant
2019

KvK nummer
eigenaar
Datum
status

Coöperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A.
Bruistensingel 660
5232 AJ 's-Hertogenbosch
62644742
Raad van Bestuur
11 juni
Concept – vastgesteld door RvB

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

2

Toelichting op dit document
Formele maatschappelijke verantwoording
Opbouw document
Publicatie

4
4
4
4

Voorwoord

5

DEEL A Jaarverslag

6

1

Profiel van de organisatie
1.2 Structuur van de organisatie
1.3 Samenwerkingsrelaties
1.4 Kernprestaties 2019

7
7
9
9

2

Toezicht, bestuur, bedrijfsvoering en medezeggenschap
2.1 Governancecode en taakopvatting Raad van Toezicht
2.2 Raad van Toezicht
2.3 Bestuur
2.4 Medezeggenschap
2.5 Bedrijfsvoering

11
11
11
17
18
20

3

Beleid, inspanningen en prestaties
3.1 Missie en motto
3.2 Meerjarenbeleid
3.3 Strategie: transitie
3.4 Verandering langs 3 pijlers
3.5 Resultaten in 2019
3.6 Gebeurtenissen na balansdatum

23
23
24
24
24
25
29

4

Kwaliteit en Veiligheid
4.2 Kwaliteit van het werk

31
36

5

Financieel beleid
5.1 Investeringen
5.2 Liquiditeit en solvabiliteit
5.3 Behaalde omzet en resultaten
5.4 Kasstromen en financieringsbehoefte
5.5 Financiële vooruitblik 2020

39
39
39
40
40
40

DEEL B. Geconsolideerde Jaarrekening

41

1

Geconsolideerde balans (na voorstel resultaatbestemming)

42

2

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

44

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019
Concept – vastgesteld door RvB

Pagina 2 / 95

3

Bestemming exploitatie

45

4

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

46

5

Toelichtingen
47
5.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde
jaarrekening
47
5.2 Financiële instrumenten
49
5.3 Waarderingsgrondslagen
50
5.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
53
5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant (na het voorstel tot resultaatbestemming)
55
5.6 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant
62

DEEL C. Enkelvoudige Jaarrekening Huisartsenposten Oost-Brabant

70

1

Enkelvoudige Balans Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. (na
voorstel resultaatverdeling)
71

2

Enkelvoudige winst- en verliesrekening Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A.
73

3

Bestemming exploitatie

4

Toelichtingen op de enkelvoudige jaarrekening
75
4.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige
jaarrekening
75
4.2 Toelichting op de enkelvoudige balans
76
4.3 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant
81
4.4 Toelichting bezoldiging topinkomens
86

74

DEEL D. Specificaties behorende bij de jaarrekening

89

DEEL E. Ondertekening jaarverslag & jaarrekening

92

1

93

Ondertekening Jaarverslag & jaarrekening

Deel F. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019
Concept – vastgesteld door RvB

94

Pagina 3 / 95

Toelichting op dit document
Formele maatschappelijke verantwoording
Met dit jaardocument legt Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. te ‘s-Hertogenbosch
maatschappelijke verantwoording af. In het document worden de activiteiten en resultaten over het
verslagjaar 2019 uitgebreid beschreven. De jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.

Opbouw document
Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1 t/m 4) en de jaarrekening
(hoofdstuk 5). De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Publicatie
Naast dit formele jaardocument publiceert Huisartsenposten Oost-Brabant tevens een publieksversie
over het verslagjaar 2019.
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Voorwoord
Het jaar 2019 stond in het teken van het uitvoeren van de in 2018 ingezette transitie die bestaat uit de
volgende drie pijlers: de post weer op orde brengen voor de patiënt, de post weer van de huisarts
maken en de basis op orde. Met deze transitie zijn we proactief aan de slag met de veranderingen in
de huisartsenzorg en de eisen van de maatschappij. In 2019 hebben we de ingezette veranderingen
uit 2018 met succes verder gebracht.
In 2019 stonden we voor de grote uitdaging om gehoor te geven aan de wens en ambitie van de
huisartsen om de post weer van de huisarts te maken en meer regionaal georganiseerde
huisartsenzorg mogelijk te maken. Dit resulteerde in de voorbereidingen om per 1 januari 2020 de
organisatiestructuur aan te passen zodat het ledenbelang en het belang van de zorginstelling
gescheiden zijn. De huisartsen zijn vanaf 1 januari 2020 vertegenwoordigd in een Coöperatie. De zorg
wordt geleverd vanuit Huisartsenposten Oost-Brabant B.V. waarvan de Coöperatie aandeelhouder is.
De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het Coöperatiebestuur. Door de verweving van
ledenbelang en het belang van de zorginstelling op te heffen is een betere balans tussen invloed van
de leden en de bijbehorende verantwoordelijkheid gecreëerd. Ook wordt de slagkracht van de
organisatie vergroot en wordt de zeggenschap van huisartsen op centraal niveau geborgd. Met deze
organisatiewijziging is het eigenaarschap van huisartsen gefaciliteerd (pijler 2) en wordt het
vormgeven van regionaal gedragen hoogwaardige eerstelijns ANW-spoedzorg mogelijk gemaakt.
Mooie resultaten zijn bereikt ten aanzien van pijler 1 met als resultaat nog betere zorg voor de
patiënten. Met succes heeft de externe kwaliteitsaudit plaatsgevonden en hebben we aanzienlijke
verbetering bereikt van de responstijden op het triagecentrum. Twee resultaten waar we als
organisatie trots op zijn, helemaal in het licht van de aanwezige tekorten in formatie van triagisten en
doktersassistenten. De volgende stap is uitbreiding van samenwerking met ketenpartners. De eerste
stappen hiervoor zijn in 2019 gezet en verdere invulling is een uitdaging voor 2020.
Ook ten aanzien van pijler 3, de basis op orde, zijn mooie resultaten bereikt. Zowel de
telefonieomgeving als het HAP-informatiesysteem zijn vernieuwd evenals onze volledige ICTomgeving.
2019 was een zeer uitdagend jaar waarin de basis voor een toekomstbestendige inrichting is gelegd.
Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier het mogelijk maken dat het triagecentrum en de
posten uitstekende zorg leveren aan onze patiënten, de huisarts zich eigenaar kunnen voelen van de
posten en we de basis zodanig hebben ingericht dat het mogelijk is deze ambities waar te maken.

Harrie Geboers, voorzitter Raad van Bestuur
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DEEL A Jaarverslag
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1

Profiel van de organisatie

1.1.1 Algemene identificatiegegevens
Huisartsenposten Oost-Brabant is een huisartsendienstenstructuur. Wij verlenen
huisartsgeneeskundige spoedzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren en op feestdagen in de
regio Oost-Brabant en de Bommelerwaard vanuit 7 posten (waarvan 5 geïntegreerd met de Spoed
Eisende Hulp van het ziekenhuis) en 2 triagecentra. Dit doen wij met aandacht voor de patiënt en
gemeenschap, de medewerkers en huisartsen. Ons motto is: “Bij spoed helpen wij u direct. Wat kan
wachten, moet wachten.”
Tabel 1: algemene identificatiegegevens
Zorgtype
Huisartsendienstenstructuur, huisartsenpost
Naam rechtspersoon

Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.

Adres

Postbus 3274

Postcode

5203 DG

Plaats

‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer

088 – 876 52 00

Identificatienummer KvK

62644742

E-mailadres

info@hapoostbrabant.nl

Website

www.huisartsenpostenoostbrabant.nl

1.2

Structuur van de organisatie

1.2.1 Juridische structuur
De Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. is een huisartsendienstenstructuur die het
coöperatiemodel hanteert. De coöperatie is toegelaten als WTZi-instelling.
De volgende organisaties zijn aan Huisartsenposten Oost-Brabant gelieerd. Van deze organisaties
zijn de aandelen in handen van Huisartsenposten Oost-Brabant, of zij hebben hetzelfde bestuur.

Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. (identificatienummer KvK 17153808).
In 2019 is de volgende aan de Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant gelieerde organisatie
geliquideerd:
 Stichting Callcenter Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (identificatienummer KvK
17165013).
Huisartsenposten Oost-Brabant neemt deel aan onderstaande zelfstandige organisaties, maar worden
niet meegeconsolideerd, onder andere omdat zij een ander bestuur hebben.
 Stichting Kwaliteit en Integratie (identificatienummer KvK 17161615)
 Coöperatie ICT regio Noordoost-Brabant U.A. (identificatienummer KvK 63178389)
“Zorgconnect”
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1.2.2 Besturingsmodel
Conform de statuten kent de coöperatie de volgende bestuurlijke organen: de Ledenraad, een Raad
van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Circa 600 leden zijn lid van de
coöperatie en daarmee eigenaar van de coöperatie. De algemene ledenvergadering is georganiseerd
in de vorm van een Ledenraad. De Raad van Bestuur bestond in 2019 uit 2 personen en zal vanaf 1
april 2020 uit 1 persoon bestaan. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en heeft tot taak
integraal toezicht te houden op de coöperatie. De Raad van Advies vervult de rol van een strategische
denktank. De besturing van de organisatie en het toezicht op de organisatie worden ingevuld conform
de Zorgbrede Governance Code.
De organisatie kent een Ondernemingsraad (Wet op de Ondernemingsraden) en een Cliëntenraad
(Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Deze gremia hebben een adviesrol in de formele
besluitvorming door de Raad van Bestuur. In hoofdstuk 3 worden de in 2019 uitgevoerde
werkzaamheden van deze organen toegelicht.
De veranderingen waar Huisartsenposten Oost-Brabant de komende jaren voor staat vragen om een
passend besturingsmodel, dat de organisatie in staat stelt slagvaardig te opereren in de sterk
bewegende externe organisatie en de huisartsen in staat stelt inhoud te geven aan hun
eigenaarschap. De coöperatie overstijgt de regionale ambitie en de invloed en verantwoordelijkheden
van huisartsen zijn in de huidige organisatie inrichting niet in balans. Dit valt onder de transitiepijler ‘de
post weer van de huisarts maken’ (zie hoofdstuk 3 ). In 2019 hebben de voorbereidingen
plaatsgevonden om per 1 januari 2020 over te gaan naar een nieuwe organisatiestructuur. Per 1
januari is de organisatie gesplitst in een ledenorganisatie (Coöperatieve Huisartsenposten Oost U.A)
en een zorginstelling (Huisartsenposten Oost-Brabant B.V.).
1.2.3 Organisatiestructuur
De organisatiestructuur kent 7 huisartsenposten en een triagecentrum verdeeld over 2 locaties. Ten
aanzien van de huisartsenposten wordt zoveel mogelijk decentraal gewerkt waarbij de individuele
posten en het Triagecentrum centraal gefaciliteerd worden door het bedrijfsbureau. Het triagecentrum
is verdeeld over twee locaties, Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch en wordt centraal aangestuurd. In
2019 werden de verschillende huisartsenposten en het triagecentrum aangestuurd door een medisch
manager en manager bedrijfsvoering. Dit bevordert betrokkenheid bij de individuele posten en zorgt
voor lokale invulling van het beleid.
De organisatie wordt centraal ondersteund door het bedrijfsbureau. Hieronder vallen de afdelingen:
HRM, Financiële afdeling (controller), Automatisering en Informatisering, Kwaliteit, Communicatie en
Secretariaat. Daarnaast is er nog ondersteuning van een secretaris raad van bestuur. In 2019 is het
bedrijfsbureau overgegaan naar een Servicecentrum met als doel de ondersteuning meer
servicegericht in te vullen. Deze transitie zal met name in 2020 zijn beslag krijgen.
Schematisch ziet de organisatiestructuur in 2019 er als volgt uit:
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1.3

Samenwerkingsrelaties

Huisartsenposten Oost-Brabant is gericht op samenwerking. Met de vijf ziekenhuizen binnen ons
adherentiegebied werken we in geïntegreerde posten van Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. en de
Spoed Eisende Hulp nauw samen om de spoedeisende zorg zo patiëntvriendelijk en doelmatig
mogelijk te organiseren. Specifiek in de regio Oss/ Uden en Helmond is vergaande samenwerking
tussen de Huisartsenpost en SEH ingericht om de patiëntenzorg te optimaliseren. Naast de
ziekenhuizen, onderhouden wij samenwerkingsrelaties met onder andere de Zorggroepen, GHOR,
GGD en instellingen voor psychiatrische zorg. In de verdere ontwikkeling van de triage zoeken we
actief de samenwerking op met de RAV en de GGZ. In de Bossche regio worden voorbereidingen
getroffen om een zogenoemd zorgcoördinatiepunt1 in te richten, waarin de spoedtriage in
samenwerking met de regionale ambulancevoorziening plaatsvindt.

1.4

Kernprestaties 2019

In onderstaande tabellen vindt u de kengetallen voor onze organisatie in 2019.
Tabel 2: kerngegevens
Kerngegeven

Antwoord

Verzorgingsgebied
Aantal patiënten in verzorgingsgebied per 01-01-2019

1.212.240

1

Een zorgcoördinatiecentrum is de term die op dit moment gebruikt wordt om de samenwerking in de triage voor de gehele
spoedzorg, met samenwerking tussen Meldkamer Ambulance, Triagecentrum van de HAP, en evt. VVT en GGZ, aan te geven.
Vanaf 2019 zijn in Nederland 6 regionale pilots gestart, waarvan de regio van RAV Midden-West-Noord in de Bossche regio er
een is. HAP Oost-Brabant werkt in dit project nauw samen.
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Kerngegeven

Antwoord

Capaciteit
Aantal huisartsenposten

7

Aantal callcenters

2

Productie (inclusief niet declarabele verrichtingen)
Aantal telefonische adviezen (incl. 17:00-18:00)

129.089

Aantal consulten (incl. 17:00-18:00)

138.169

Aantal visites (incl. 17:00-18:00)

17.051

Totaal aantal verrichtingen

284.309

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde 2019

409

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde 2018

147,4

Leden
Aantal aangesloten huisartsen

594

Tabel 3: capaciteit per locatie
Aantal
spreekkamers

Aantal
Aantal
behandelkamers balieplekken

Aantal
belplekken

Huisartsenpost ‘sHertogenbosch

6

2

2

3

Huisartsenpost Eindhoven

5

1

2

1

Huisartsenpost Geldrop

2

1

1

-

Huisartsenpost Helmond

3

3

1

-

Huisartsenpost Oss

3

1

1

1

Huisartsenpost Uden

5

1

1

2

Huisartsenpost Zaltbommel

2

1

1

1

Triagecentrum Eindhoven

-

-

-

20

Triagepost ’s-Hertogenbosch

-

-

-

22

Leercentrum
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2

Toezicht, bestuur, bedrijfsvoering en medezeggenschap

2.1

Governancecode en taakopvatting Raad van Toezicht2

De Raad van Toezicht hanteert de Governancecode Zorg, 2017. De primaire taak van de Raad van
Toezicht is het integraal toezicht houden op de Raad van Bestuur van Huisartsenposten OostBrabant, op de besturing van de organisatie en het adviseren van de Raad van Bestuur. In het
reglement van de Raad van Toezicht en de statuten zijn de positie en werkwijze van de Raad van
Toezicht verankerd.
Het toezicht houdt niet op bij het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Statutair stelt in de
coöperatie de Ledenraad de bestuurders aan. De Raad van Toezicht vervult in opdracht van de
Ledenraad de werkgeversrol. Goed toezicht richt zich, zoals terecht vastgelegd in de Governancecode
Zorg, ook het maatschappelijk belang van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening. De
raad ziet in dit verband daarom nadrukkelijk ook toe op (het verantwoording afleggen over) de
kwaliteits- en veiligheidsgaranties en het bewaken van het patiëntperspectief.

2.2

Raad van Toezicht

2.2.1 Kerngegevens Raad van Toezicht
Tabel 4: Toezichthoudend orgaan
Vraag

Tekstveld

Houdt het toezichthoudend orgaan toezicht op de strategie
en prestaties en de interne beheersings- en
controlesystemen?

Ja

Zijn nieuwe leden op openbare wijze geworven?

Ja, in 2019 zijn vijf leden Raad van Toezicht op
openbare wijze geworven.

Wordt de deskundigheid van toezichthouders
gewaarborgd?

Ja, de toezichthouders volgen indien nodig of
gewenst scholing via NVTZ of andere bij/nascholing voor toezichthouders.

Beschikt de raad over ten minste één lid met voor de
zorgorganisatie relevante kennis en ervaring?

Ja

2

Benaming is per 01-01-2020 gewijzigd naar Raad van Commissarissen als gevolg van de organisatiewijziging waarbij
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. is gesplitst in Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A en
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V. De huisartsen zijn vertegenwoordigd in de Coöperatie en de zorg wordt geleverd vanuit
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V.
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Zijn er besluiten van het bestuur waaraan het
toezichthoudend orgaan dit verslagjaar goedkeuring heeft
verleend?

Ja, te weten:
- WNT-klasse indeling
- Opheffen CCHP
- Bezoldiging interim bestuurder Bas Rikken
- Kredietaanvraag: aanvraag van een doorlopend
krediet bij de bank als buffer voor eventuele
tijdelijke problemen met de liquiditeitspositie
- Benoeming nieuwe leden RvT
- Bezoldiging RvT
- Jaarverslag en jaarrekening 2019
- Wijziging organisatiestructuur: splitsing
coöperatie en zorginstelling
- Wijziging bestuurssamenstelling: éénhoofdige
Raad van Bestuur
- Begroting 2020
- Voornemen opheffen Hart voor Brabant

Bestaan er commissies binnen het toezichthoudend
orgaan?

Ja, binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende
commissies actief:
- Commissie kwaliteit en veiligheid
- Auditcommissie Financiën
- Remuneratiecommissie
- Governancecommissie

Heeft u gewaarborgd dat de leden van het toezichthoudend Ja, dit is bij de selectie van de leden Raad van
orgaan onafhankelijk zijn?
Toezicht nagegaan en wordt jaarlijks door de
accountant op actualiteit gecontroleerd.
Daarnaast melden de RvT-leden zelf eventuele
functiewijzigingen zodat de gehele RvT en RvB op
eventuele conflicten kan controleren.
Heeft u een beleid met betrekking tot de bezoldiging van
toezichthouders?

Ja, beloning vindt plaats conform de beloningscode
van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders Zorginstellingen (NVTZ). Deze is
per 1-1-2019 herzien.

Heeft het toezichthoudend orgaan het bestuur dit jaar
beoordeeld?

Ja, in 2019 heeft de
remuneratiecommissie het functioneren
besproken met de leden van de Raad van Bestuur.
De bereikte resultaten zijn geëvalueerd en
vooruitgeblikt. Op basis van de evaluatie is besloten
om per 1-1-20 over te gaan tot een eenhoofdige
RvB. De RvB heeft de RvT verzocht om de
transitieperiode na 1-1-20 te verlengen en daarmee
ook de overeenkomst met de interim bestuurder. De
bezoldiging van de interim bestuurder is vooraf
getoetst door PWC in het kader van de WNTnormering.

Heeft het toezichthoudend orgaan zijn eigen functioneren
geëvalueerd?

Ja. De volledige RvT heeft onder externe
begeleiding een Belbinanalyse gedaan en hier een
evaluatiesessie aan gekoppeld.
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Hoeveel vergaderingen heeft het toezichthoudend orgaan
gehouden in het verslagjaar?











4 x Kwartaal vergadering met RvB
2 x Auditcommissie
2 x Commissie Kwaliteit & Veiligheid
1 x Werksessie t.b.v. inrichting nieuw startende
RvT
1 x Bezoek aan Triagecentrum en
huisartsenposten
2 x Overleg Coöperatiebestuur i.o. en RvT
t.b.v. governance-inrichting
1 x Overleg met Coöperatiebestuur en RvB
t.b.v. governance-inrichting
2 x afvaardiging RvT aanwezig bij artikel 24
vergadering OR
2x afvaardiging RvT aanwezig bij vergadering
CR met RvB

Bij hoeveel van deze vergaderingen was de Raad van
Bestuur aanwezig?

Zie de toelichting hierboven

Bestaat er regulier overleg met de externe accountant?

Ja

Laat het toezichthoudend orgaan zich door verschillende
bronnen voorzien van informatie?

Ja, de Raad van Toezicht wordt uitgebreid
geïnformeerd door de Raad van Bestuur. Daarnaast
heeft de Raad van Toezicht vanuit zijn midden
contactpersonen voor Ondernemingsraad,
Cliëntenraad, Raad van Advies en Ledenraad
aangewezen die daarmee contact onderhouden en
geïnformeerd worden. In voorbereiding op de
organisatiewijziging is vanaf oktober 2019 het
Coöperatiebestuur i.o. (bestaande uit leden)
aangesteld. Raad van Toezicht en
Coöperatiebestuur i.o. hebben frequent contact met
elkaar. Indien de Raad het nodig acht kan hij via
(onder andere de commissies) eenvoudig direct
contact leggen met de controller en adviseur
kwaliteit.
Ook waren leden van de RvT als toehoorder
aanwezig bij de reguliere vergaderingen en bij de
voor- en najaarsconferentie van de Ledenraad.

2.2.2 Toelichting werkwijze Raad van Toezicht
Vergaderingen Raad van Toezicht 2019
Ieder kwartaal komt de Raad van Toezicht bijeen in een reguliere vergadering waarbij de Raad van
Bestuur aanwezig is. De vergaderingen worden genotuleerd en de besluiten zijn vastgelegd in een
besluitenlijst. De rode draad voor de Raad van Toezicht werd in 2019 bepaald door de begin 2018
geaccordeerde transitieopdracht voor Huisartsenposten Oost-Brabant. Deze transitie is een belangrijk
terugkerend onderwerp in het verslagjaar waarbij in 2019 met name de wijziging van de
organisatiestructuur werd voorbereid evenals de overgang naar éénhoofdige Raad van Bestuur.
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Gedurende het verslagjaar 2019 is een geheel nieuwe Raad van Toezicht aangesteld. Sinds 20 juni
2019 is de Raad van Toezicht weer voltallig. Om deze reden heeft de Raad van Toezicht een
werksessie gehouden en een kennismakingsronde langs het Triagecentrum en verschillende
Huisartsenposten gemaakt. In de tweede helft van 2019 zijn de Auditcommissie en Commissie
Kwaliteit & Veiligheid tweemaal bijeengekomen. Deze vergaderingen vinden plaats voorafgaand aan
de reguliere Raad van Toezicht vergadering. Deze bijeenkomsten worden genotuleerd en notulen
worden ingebracht in de reguliere Raad van Toezicht vergadering. Gezien de organisatiewijziging en
aanpassingen in de governancestructuur heeft de Raad van Toezicht driemaal met het
Coöperatiebestuur i.o. overlegd, eenmaal was de Raad van Bestuur hierbij aanwezig. Daarnaast
neemt tweemaal per jaar een afvaardiging van de Raad van Toezicht deel aan de overlegvergadering
met de medezeggenschapsorganen.
Commissies Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent vier commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie financiën,
de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de governancecommissie. De commissies worden hierna kort
toegelicht.
Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht onder andere over de
arbeidsvoorwaarden (waaronder de beloning) van de leden van de Raad van Bestuur en voert de
functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur. Dit wordt op hoofdlijnen met de voltallige RvT
voorbereid en teruggekoppeld.
Auditcommissie Financiën
De commissie heeft tot doel de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende, adviesen klankbordrol met betrekking tot de financiële huishouding en de bedrijfsvoering van de organisatie.
De commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, de portefeuillehouder van de Raad
van Bestuur en de controller. Ook de externe accountant kan – op uitnodiging – aanwezig zijn bij de
vergaderingen van de commissie. De commissie komt voor elke reguliere RvT-vergadering bijeen en
in ieder geval worden de begroting en de jaarrekening besproken. De bijeenkomsten worden
genotuleerd. De verslagen van de auditcommissie worden besproken in de voltallige Raad van
Toezicht.
Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Het doel van de commissie is het ondersteunen van het toezicht dat de Raad van Toezicht uitoefent
op het beleid met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van zorg. De commissie Kwaliteit en Veiligheid
bevordert een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken
omtrent uiteenlopende kwaliteits- en veiligheidsthema’s en tevens over de opzet en werking van het
interne risicomanagement ten aanzien van kwaliteit en veiligheid van de zorg. De commissie kwaliteit
en veiligheid bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en overlegt in haar
commissievergaderingen met de portefeuillehouder van de Raad van Bestuur en de
kwaliteitsadviseur. De commissie komt voor elke reguliere RvT-vergadering bijeen en de
bijeenkomsten worden genotuleerd. De verslagen van de commissie Kwaliteit en Veiligheid worden
besproken in de voltallige Raad van Toezicht.
Governancecommissie
De Governancecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en houdt toezicht op
naleving van de Governance code Zorg en in het verlengde hiervan bereidt deze commissie de
jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voor.
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Informatieprotocol Raad van Bestuur – Raad van Toezicht
In het reglement van de Raad van Toezicht is vastgelegd welke informatie de Raad van Bestuur ten
minste verstrekt aan de Raad van Toezicht. Door middel van een voortgangsbericht van het bestuur
en de managementrapportage wordt de Raad van Toezicht elke vergadering schriftelijk geïnformeerd
over de stand van zaken op het gebied van strategie, bedrijfsvoering (productie, kwaliteit, financiën),
landelijke en regionale ontwikkelingen en de transitie. Deze rapportage wordt per vergadering
besproken en waar gewenst nader mondeling toegelicht. Deze informatie stelt de Raad van Toezicht
in staat om toezicht te houden op deze onderwerpen. Over situaties die geen uitstel dulden, wordt de
Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Tevens ontvangt de Raad van Toezicht de kwartaalrapportage waarin naast de voorgang op de
financiële indicatoren, de HRM- en kwaliteitsindicatoren worden gerapporteerd.
Externe accountant
De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht van Huisartsenposten OostBrabant na advies van de Raad van Bestuur. De externe accountant is verantwoordelijk voor de
jaarlijkse, wettelijk verplichte controle van de jaarrekening. Uit hoofde van die taak adviseert de
externe accountant de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de controller omtrent beheersing
van (financieel administratieve) processen en risico’s. Deze adviesrol krijgt gestalte door middel van –
op uitnodiging – deelname aan de auditcommissie Financiën en komt tot uiting in een rapportage,
namelijk het accountantsverslag.
2.2.3 Toelichting samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Huisartsenposten Oost-Brabant bestaat conform de statuten uit vijf leden.
Aan de start van 2019 bestond de Raad van Toezicht tijdelijk uit één toezichthouder die ad interim de
rol van voorzitter RvT vervulde. Eind 2018 was de zittende Raad van Toezicht tot de conclusie
gekomen dat zij haar vereiste rol binnen de ingezette veranderende organisatie niet kon spelen. De
Raad van Toezicht is toen in zijn geheel teruggetreden. In december 2018 is direct gestart met de
werving van de leden van een nieuwe raad.
De nieuwe leden voor de Raad van Toezicht zijn via een externe procedure geworven en benoemd,
waarvan 1 lid mede op voordracht van de Cliëntenraad. Voor de samenstelling van de raad werd
toegezien op een spreiding van kennis en competenties en teamrollen.
De Ledenraad heeft per 1 april 2019 drie leden Raad van Toezicht benoemd waaronder de voorzitter
en per deze datum is de tijdelijk benoemd toezichthouder teruggetreden. Vervolgens heeft de
Ledenraad per 20 juni 2019 de laatste 2 leden Raad van Toezicht benoemd.
Tabel 5: Samenstelling toezichthoudend orgaan in 2019
Naam

dhr./mw.

Termijn

Nevenfuncties

Herpen, W. H.G. van

Dhr.

Infunctietreding
03-12-2018

-

Uitfunctietreding
01-04-2020
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Jaeger, E.C.M. de

Dhr.

Infunctietreding
01-04-2019

-

Frissen, M.A.G.

Mw.

Infunctietreding
01-04-2019

-

Bak, K.P.

Dhr.

Infunctietreding
01-04-2019

-

Voorzitter Raad van Bestuur ROC Amsterdam en
Flevoland
Voorzitter Raad van Toezicht Onze Huisartsen
B.V.
Lid Raad van Advies DUO
Lid Raad van Commissarissen Sité Woondiensten
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB)
Lid Politieonderwijsraad (POR) en Voorzitter
Commissie Onderwijs
Adviseur en interimmanager Adviesbureau
Certific
Lid Raad van Commissarissen (secretaris)
PrivaZorg (tot 16 juli 2019)
Lid Cliëntenraad Diakonessenhuis Utrecht
Directeur Parnassia Groep
Lid Raad van Commissarissen Coöperatie
Hesterhuizen, Rosmalen
Lid Raad van Toezicht Gemiva-SVG, Gouda

Otte, H.

Mw.

Infunctietreding
20-06-2019

-

Directeur Service Centrum Poteion
Voorzitter regio-overleg VVT Noord- en Midden
Limburg

Wilden – van Lier,
E.C.M. van der

Mw.

Infunctietreding
20-06-2019

-

Director Healthcare Providers, GS1 Global Office
Lid van de ZonMw beoordelingscommissie
Citrienfonds
Vanaf oktober 2019, lid Raad van Toezicht
Carinova

-

2.2.4 Bezoldiging Raad van Toezicht
De honorering van de leden van de Raad volgt de richtlijnen van de WNT-klasse indeling (klasse IV).
In 2019 leidde dit tot de volgende honorering van de Raad van Toezicht:
Tabel 6: Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam
Herpen, W. H.G. van
Jaeger, E.C.M. de
Frissen, M.A.G
Bak, K.P.
Otte, H.
Wilden – van Lier, E.C.M. van der

Bezoldiging 2019 (excl. BTW en reiskosten)
€ 3.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 6.361,00
€ 6.330,00

In december 2018 zijn de afspraken over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht
herzien door de Ledenraad. Deze nieuwe afspraken gelden per 1 januari 2019.
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2.3

Bestuur

2.3.1 Bestuursstructuur
Het dagelijks bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant is in handen van een tweehoofdige Raad
van Bestuur, waarvan 1 lid en 1 voorzitter Raad van Bestuur is. De Raad van Bestuur is een formeel
collegiale Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor het bestuur van de organisatie. Zij leggen
gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht over hun inspanningen en resultaten en er
wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling, als integraal onderdeel van het reglement Raad van
Bestuur. In het reglement van de Raad van Bestuur zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
vastgelegd.
Tabel 7: bestuursstructuur
Structuur

Antwoordcategorie

Welke bestuursstructuur is op uw concern van
toepassing?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van
Toezicht

Wat is de samenstelling van de Raad van
Bestuur?

Tweehoofdig

Tabel 8: wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur
Transparantie-eis

Antwoordcategorie

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene
leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat?

Ja

Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte
van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren?

Ja

Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast,
evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden
geregeld?

Ja

Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel
344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?

Ja

Welke rechtsvorm heeft uw concern?

Coöperatie UA

2.3.2 Samenstelling Raad van Bestuur
Tabel 9: Samenstelling Bestuur gedurende het jaar
Naam
dhr./mw. Infunctietreding Uitfunctietreding Nevenfuncties
Geboers,
H.J.A.M.

Dhr.

1-12-2013

-
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Rikken,
S.A.J.J.

Dhr.

2-8-2017



Hoofdfunctie:
 Rikken, Consultancy en Interimmanagement
Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Advies Medisch
Specialistisch Bedrijf Gouda
- Voorzitter Stichting Nationaal programma
Grieppreventie
- Voorzitter Coöperatie bestuur Zorggroep
STIELO

2.3.3 Bezoldiging en beoordeling Raad van Bestuur
De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht draagt jaarlijks zorg voor de beoordeling van de
leden van de Raad van Bestuur en maakt afspraken over expliciete verbeterpunten. Mogelijke
belangenverstrengeling maakt onderdeel uit van deze beoordeling.
De beloning van de Raad van Bestuur valt binnen de normen van de WNT en wordt door de Raad van
Toezicht vastgesteld. De tijdelijk voorzitter Raad van Toezicht heeft in 2019 binnen deze kaders zowel
afspraken gemaakt met voorzitter Raad van Bestuur als het lid Raad van Bestuur a.i. zodat ook de
interim-kosten binnen de WNT-norm blijven. De bezoldiging van de interim-bestuurder is door de
Raad van Toezicht extern gevalideerd door PWC.
De honorering van de Raad van Bestuur vindt u in deel C paragraaf 4.4 van de jaarrekening
(toelichting bezoldiging topinkomens).
2.3.4 Bestuurlijke besluitvorming
Formele besluitvorming vindt plaats in maandelijkse Raad van Bestuursvergaderingen, waarbij naast
de Raad van Bestuur de bestuurssecretaris aanwezig is. Ter voorbereiding op de overgang naar een
eenhoofdige Raad van Bestuur in 2020 is in de loop van 2019, ter ondersteuning van de formele
besluitvorming, de bestuurlijke besluitvorming zoveel mogelijk verplaatst naar de maandelijkse MTvergaderingen. In het MT hebben naast de Raad van Bestuur, de managers bedrijfsvoering, manager
triagecentrum en bestuurssecretaris zitting. Voorgenomen besluiten worden, indien dit van toepassing
is, voor advies of instemming vooraf voorgelegd aan de adviesgremia (Ondernemingsraad,
Cliëntenraad). Besluiten worden aan Ledenraad en Raad van Toezicht voorgelegd conform de
statutaire bepalingen.
2.4

Medezeggenschap

2.4.1 Cliëntenraad
De Cliëntenraad treedt op als belangenbehartiger van patiënten en biedt de mogelijkheid om hun
ervaring mee te nemen in het dagelijks beleid van Huisartsenposten Oost-Brabant. De taak van de
Cliëntenraad is beschreven in artikel 2 van het instellingsbesluit en luidt: “Het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de cliënten in het werkgebied van de Huisartsenposten OostBrabant, met name de kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg gedurende avond-, nacht- en
weekenduren”. Dit zoals bepaald in artikel 2, lid 1 van de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad stelt jaarlijks een jaarverslag op.
De Cliëntenraad bestaat uit 7 personen en is een gesprekspartner van de Raad van Bestuur van
Huisartsenposten Oost-Brabant. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken
die met de organisatie en de zorgverlening op de huisartsenposten te maken hebben. Op deze manier
denkt en praat zij mee over belangrijke zaken voor patiënten. De Cliëntenraad maakt zich vooral sterk
voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten die een beroep doen op de huisartsenpost.
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De cliëntenraad heeft daarbij de vraag ‘Wordt de patiënt goed geholpen?’ centraal staan. Daarnaast
stellen zij de vraag ‘Wat mag de patiënt van ons verwachten?’ binnen Huisartsenposten Oost-Brabant
centraal. De verwachtingen heeft de Cliëntenraad als volgt geformuleerd:
1) Respectvolle bejegening door arts en verpleegkundigen, de patiënt wordt serieus genomen.
2) De patiënt is in deskundige, professionele handen.
3) De patiënt voelt zich veilig.
4) De huisartsenpost is goed bereikbaar, telefonisch en fysiek en de uitrusting is op orde.
5) Er is een duidelijke klachtenregeling.
De Cliëntenraad concludeert dat met name de telefonische bereikbaarheid een punt van zorg blijft en
grote aandacht vraagt. Daarnaast waardeert de cliëntenraad de wijze waarop Huisartsenposten OostBrabant omgaat met de belangen van de cliënt en de geleverde inspanningen om de organisatie
toekomstbestendig te maken.
Tabel 10: Cliëntenraad
Antwoordcategorie
Heeft uw organisatie een cliëntenraad?

Ja

Wordt/worden de Cliëntenraad/raden in financiële zin ondersteund conform
Ja
de modelfinancieringsregeling, zoals afgesproken in het gezamenlijk
stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten (uitkomsten van overleg,
Actiz, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, NVZ van 18 juni 2009)?
Zijn er het afgelopen jaar door de Cliëntenraad gevraagde adviezen
uitgebracht, zo ja hoeveel?

7x

Zijn er het afgelopen jaar door de Cliëntenraad ongevraagde adviezen
uitgebracht, zo ja hoeveel?

1x

Hebben deze ongevraagde adviezen tot maatregelen geleid in de instelling?
Geef hier een percentage.

Nee

Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld?

Nee

Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie?

1. Nee

2.4.2 Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen onze organisatie,
volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De raad bestaat uit werknemers die namens het
personeel overleg voeren met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de
personeelsbelangen.
De Ondernemingsraad wil haar collega’s meenemen in de groei van de organisatie, waarin zij
laagdrempelig aangesproken kunnen en willen worden en bereikbaar zijn. De raad is van mening dat
alleen een toegankelijke Ondernemingsraad weet wat er leeft of wat medewerkers bezighoudt. De
Ondernemingsraad benadert medewerkers op een actieve manier om mee te denken over lopende
zaken.
De Ondernemingsraad wordt naar behoefte secretarieel ondersteund door de organisatie. De
ondernemingsraad heeft een eigen budget binnen de begroting van de organisatie, waaruit onder
andere scholing, lidmaatschappen en vergaderingen worden betaald.
De Ondernemingsraad werkt conform het reglement van de Ondernemingsraad en stelt jaarlijks een
jaarverslag op.
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Tabel 11: Ondernemingsraad
Antwoordcategorie
Heeft uw organisatie een Ondernemingsraad?

Ja

Zijn er het afgelopen jaar door de Ondernemingsraad Ja, te weten:
instemmingsaanvragen behandeld, zo ja hoeveel?
2. Advies overgang van onderneming CCHP
door Huisartsenposten Oost-Brabant
3. Instemming aanpassen Roosterreglement
4. Instemming verschuiving van werktijden van
de omloopassistente van de post in het
JBZ in Den Bosch Advies herinrichting
triagecentra
5. Instemming opleidingsbeleid 2019-2022
6. Advies benoeming leden RvT per 01-042020
7. Advies benoeming leden RvT per 20-062020
8. Instemming wijziging organisatiestructuur
9. Advies functie invulling
preventiemedewerker
10. Instemming MTO
11. Instemming terugbetalingsregeling Junior
Triagisten
12. Advies nachtelijke samenvoeging
Triagecentrum
2.5

Bedrijfsvoering

2.5.1 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering
Tabel 12: wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering
Transparantie-eis

Antwoordcategorie

Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de
Ja
instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel
of aspect van de bedrijfsvoering?
Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening Ja
georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij
gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere
verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en
beslissingsbevoegdheden?
Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien Uitsluitend de eigen
in het buitenland gevestigd)?
organisatie
Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(‐en)
geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten
van de instelling?

Ja

Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen Ja
duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk
moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan?
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2.5.2 Bedrijfsvoering filosofie
Huisartsenposten Oost-Brabant heeft in 2017 een start gemaakt met Lean. Dit is een bedrijfsfilosofie
waarbij het maximaal toevoegen van waarde voor de patiënt centraal staat. Enerzijds is Lean een
toolbox met daarin tools en technieken die helpen bij het effectiever en efficiënter inrichten van
processen voor de patiënt. Anderzijds is het een verandering van de cultuur, waarbij we een cultuur
van continu verbeteren willen realiseren. Aan de hand van 6 geformuleerde speerpunten begin 2019
wordt een cultuur van continu verbeteren gecreëerd. Lean raakt steeds meer verweven in de
bedrijfscultuur van Huisartsenposten Oost-Brabant.
2.5.3 Planning en control
Binnen Huisartsenposten Oost-Brabant wordt gewerkt met een Bestuursmatrix (jaarplan organisatie
breed).3 In deze matrix zijn de jaardoelen met te bereiken resultaten beschreven. De managers stellen
aan de hand van de bestuursmatrix een X-matrix voor hun eigen organisatieonderdeel. Integraliteit
van doelen, projecten en acties worden op deze wijze bewaakt en voortgang wordt gemonitord via
Periodiek Overleg. Daarnaast is in 2019 een integrale (beleid en financieel) planning en controlcyclus
uitgewerkt zodat hierin een coherent geheel is ontstaan.
2.5.4 Invoering telefonie en HAPIS
Begin december 2018 is Vtel bij HAPOB live gegaan als nieuw telefoniesysteem. Hiermee beschikt
Huisartsenposten Oost-Brabant over een moderne telefonieomgeving die ook is toegerust voor
toekomstige ontwikkelingen. Sinds 1 april 2019 gebruiken we Topicus als HAP informatiesysteem
(medisch dossier). Dit biedt ons de flexibiliteit en toegankelijkheid van een modern informatiesysteem
waarbij digitale gegevensuitwisseling met huisartsen en ketenpartners speerpunt is.
2.5.5 Overname CCHP
In 2019 heeft Huisartsenposten Oost-Brabant stichting CCHP (Callcenter Centrale Huisartsenpost
Zuidoost-Brabant) overgenomen daar het efficiënter en kostenbesparend is om de organisatie zo in te
richten dat alle medewerkers die werkzaamheden in loondienst verrichten voor Huisartsenposten
Oost- Brabant werkzaam te laten zijn bij één en dezelfde organisatie. De overgang van onderneming
had geen persoonlijke personele gevolgen, anders dan wijziging van werkgever, de inhoud van de
arbeidsovereenkomst en ook de cao huisartsenzorg blijft van kracht.
2.5.6 Voornemen tot opheffen B.V. Hart voor Brabant
Hart voor Brabant B.V. is een volledige dochter van de coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant UA.
Sinds medio 2017 bezit de coöperatie 100% van de aandelen. De
Raad van Bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. heeft de activiteiten die zijn
ondergebracht in de B.V. Hart voor Brabant kritisch bekeken. Dit heeft erin geresulteerd dat de
overgrote meerderheid van de activiteiten in deze B.V ondergebracht zijn gestaakt, dan wel zijn
overgedragen aan andere partijen. In 2019 waren de diensten van B.V. Hart voor Brabant beperkt tot
de diensten die geleverd worden t.b.v. de stichting Haspel en het waarneembureau. De
waarneemdiensten zijn inmiddels ook gestopt en met stichting Haspel is gezamenlijk
overeengekomen de samenwerkingsrelatie te verbreken (wordt geëffectueerd eerste halfjaar 2020).
Dit betekent dat in de loop van 2020 geen activiteiten meer zijn in de B.V. Hart voor Brabant en deze
is daarmee leeg. In dat kader heeft de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit Hart voor Brabant
B.V. op te heffen. De adviesorganen en Ledenraad hebben met dit voorgenomen besluit ingestemd.
3

De X-matrix van het bestuur (“bestuursmatrix”) bevat in één overzicht een samenvatting van de lange termijn doelen, de
kaders voor het komende jaar en de daaruit voortkomende activiteiten. De matrix vervangt daarmee zowel de kaderbrief en het
algemene jaarplan en biedt mogelijkheden voor een voortrollende kwartaalplanning.
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2.5.7 Risicomanagement
Huisartsenposten Oost-Brabant heeft in de uitvoering van haar taken en het realiseren van de
doelstellingen te maken met een aantal risico's. Deze risico's worden periodiek geïnventariseerd en
gekwalificeerd naar omvang, impact en kans. Hiertoe wordt jaarlijks een risico-matrix bijgesteld. Hierbij
is aandacht voor de risico’s op de verschillende niveaus en facetten van de organisatie (strategie,
operationeel, financieel, compliance, et cetera). De Raad van Bestuur is zich bewust van de risico’s
waaraan de bedrijfsvoering onderhevig is en neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. In 2019 zijn onder
meer de volgende stappen gezet:





De managementinformatie is verbeterd: financiële informatie is beter op orde en een dashboard is
ontwikkeld waardoor actuele informatie voor de managers beschikbaar is.
PRI is uitgevoerd ten aanzien van de transitie.
De organisatie brede risico-inventarisatie is van een update voorzien.
Gestart met medewerkerstevredenheidsonderzoek

Enkele benoemde risico’s in de risicomatrix:
 Ontwikkeling toekomstbestendige spoedzorg
De verandering in de zorgvraag, het toenemende tekort aan menskracht binnen de zorg en de
veranderende voorkeuren in de huisartsenzorg zelf, vragen om samenwerking en organisatie op
regionaal niveau om te komen tot toekomstbestendige spoedzorg. Gelet op de regionale
verschillen betekent dit een oriëntatie en aanpak per regio, met per regio verschillende
ontwikkelingen en tempi.
 Kennisverlies door onvoldoende kennisoverdracht van externen.
Om risicomanagement integraal onderdeel te laten uitmaken van de planning & control cyclus wordt
een beleid hieromtrent geformuleerd en geïmplementeerd. Dit staat voor 2020 in de planning.
2.5.8 Contractbeheer
In 2019 is contractbeheer verder vormgegeven. Hiervoor is door de afdeling financiën een
softwareoplossing voor contractmanagement ingericht dat sinds eind 2019 operationeel is. Taken en
verantwoordelijkheden zijn helder belegd bij de bestuurssecretaris.
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3

Beleid, inspanningen en prestaties

3.1

Missie en motto

De missie van Huisartsenposten Oost-Brabant luidt:
Huisartsenposten Oost-Brabant is een instelling voor gezondheidszorg die gedurende avond, nacht en
weekend garant staat voor de continuïteit van niet uitstelbare huisartsenzorg voor patiënten van
aangesloten huisartsen en aan patiënten die tijdelijk in het werkgebied verblijven. Onder het motto: Bij
“spoed helpen wij u direct (wat kan wachten moet wachten)” leveren we zorg. De primaire zorgvraag
van de patiënt staat centraal.
Huisartsenposten Oost-Brabant is een vitale schakel in de continuïteit van huisartsenzorg.
Wij dragen er waar mogelijk aan bij dat de huisartsenzorg ook in de toekomst duurzaam de continuïteit
van zorg voor de burgers kan waarmaken. Dit doen we op de eerste plaats door het leveren van
kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg voor mensen buiten de openingstijden van de praktijken. We
zijn zo “uw dokter na vijven en in het weekend”.
Daar waar de continuïteit van de zorg onder druk kan komen staan, zoals door werkdruk, krapte op de
arbeidsmarkt, bereikbaarheid en beschikbaarheid en communicatie, leveren we bijdragen en services
waarmee de huisarts zijn voordeel kan doen. Dit leidt uiteindelijk ook tot betere continuïteit van de
zorg in ANW-uren (bijvoorbeeld door vermindering van de werkdruk).
Onder het motto ‘Steeds betere zorg’ werkt Huisartsenposten Oost-Brabant continu aan zorg van een
hoogwaardig niveau tegen aanvaardbare kosten.
Huisartsen en medewerkers worden hiervoor marktconform beloond. Door een constante focus op de
kwaliteit van de geboden zorg wil Huisartsenposten Oost-Brabant bijdragen aan een verbetering van
de kwaliteit van de huisartsenzorg in het algemeen. Hierbij staat het belang van de patiënt centraal.
Patiëntveiligheid is een speerpunt binnen het kwaliteitsbeleid.
Visie op zorg
De zorg van onze organisatie voldoet aan landelijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren en heeft de
volgende kenmerken:








Beschikbaar
De huisartsenzorg is beschikbaar voor patiënten van huisartsen die lid zijn van de coöperatie en
voor hen die tijdelijk in het werkgebied verblijven. De faciliteiten zijn in voldoende mate
beschikbaar om afhankelijk van de urgentie snel zorg te kunnen verlenen.
Bereikbaar
De afstand van de patiënt tot de posten is zodanig dat de maximale reistijd 30 minuten per auto
bedraagt. Zorgindicaties zijn bepalend voor de aanrijdtijden van de visiteteams.
Toegankelijk
De zorg is toegankelijk voor de patiënt in dringende, niet uitstelbare gevallen.
Oplossingsgericht
De zorg wordt zodanig verleend dat de interventie gericht is op het oplossen van de zorgvraag.
Kwaliteit en veiligheid
Huisartsenposten Oost-Brabant levert deze zorg op zodanige wijze dat elke patiënt zich veilig
weet met een kwaliteit die voldoet aan de huidige huisartsgeneeskundige maatstaven. De
organisatie bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg actief en leert actief van hetgeen niet
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3.2

goed (genoeg) gaat. Er is een kwaliteits- en veiligheidscultuur binnen de organisatie en de
zorgverlening.
Continu
De eigen huisarts draagt relevante informatie aan over de zorg die tijdens de dienst op de post
noodzakelijk is. Omgekeerd informeert Huisartsenposten Oost-Brabant de eigen huisarts zodat de
noodzakelijke continuïteit van zorg geborgd is.
Kosten
De budgettaire kaders van Huisartsenposten Oost-Brabant leiden tot zorg die tegen aanvaardbare
en aanvaarde kosten verleend wordt. Huisartsenposten Oost-Brabant gaat doelmatig met publieke
middelen om.

Meerjarenbeleid

In het meerjarenbeleidsplan ‘continuïteit van huisartsenzorg’ van Huisartsenposten Oost-Brabant zijn
de ambities en doelen voor de jaren 2017 tot en met 2020 vastgelegd. Deze worden continu
geconcretiseerd in doelen op organisatieniveau en per regio/organisatieonderdeel middels de
zogenoemde X-matrix systematiek.
De komende jaren vindt een herijking van het meerjarenbeleid plaats. Ook in het licht van de
gerealiseerde ontwikkelingen in het kader van de transitie (zie volgende paragraaf).

3.3

Strategie: transitie

Om de beoogde doelen en veranderingen voor de Huisartsenposten Oost-Brabant met focus en
tempo te kunnen realiseren is in maart 2018 de transitieopdracht RvB vastgelegd en vastgesteld door
de Ledenraad. Voor deze transitie wordt 2 a 3 jaar uitgetrokken. In 2019 stonden de voorbereidingen
voor het wijzigen van de organisatiestructuur centraal.

3.4

Verandering langs 3 pijlers

Passend binnen het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn drie pijlers voor de transitie gedefinieerd:
I.
De post weer op orde voor de patiënt
II.
De post weer van de huisartsen maken
III.
De basis op orde.
Deze vormen de rode draad voor de prioriteitenstelling binnen Huisartsenposten Oost-Brabant.
Initiatieven en ontwikkelingen worden getoetst aan de met de verandering ingezette koers. Met andere
woorden, de transitie is het kompas voor organisatie in de komende jaren. Hierna zijn de 3 pijlers van
de transitie gevisualiseerd. Hierin ziet u dat alle inspanningen uiteindelijk bijdragen aan het primaire
doel van Huisartsenposten Oost-Brabant: bij spoed helpen wij u direct. Daarnaast is het hele traject
aandacht voor communicatie, commitment en participatie van huisartsen, medewerkers, management
en de gremia van de organisatie.
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3.5

Resultaten in 2019

In 2018 zijn op elk van de drie pijlers zichtbare vorderingen gemaakt.
3.5.1 Pijler I: de post weer op orde voor de patiënt
Doel: De post is weer op orde voor de patiënt wanneer de patiënt goed, veilig en tijdig wordt geholpen
door Huisartsenposten Oost-Brabant. Hieronder vindt u de stand van zaken voor deze pijler.
Belangrijke (tussen) resultaten 2019:
 Met succes heeft een externe kwaliteitsaudit in het kader van HKZ-certificering plaatsgevonden.
Tijdens deze audit zijn geen Majors geconstateerd, wel 3 minor non-conformiteiten. Voor deze 3
minor non-conformiteiten is een plan van aanpak opgesteld, waarbij de non-conformiteiten
organisatiebreed worden opgepakt en verbeterd.
 Het programma Doorontwikkeling Triagecentrum resulteerde in een aanzienlijke verbetering van
de responstijden. Dit is onder andere bereikt door het stroomlijnen en eenduidig maken van
processen, aanstellen van teammanagers op beide locaties en grote inzet van het personeel (Q3
is gestart met 18Fte tekort aan personeel op het triagecentrum). Ook de implementatie van het
nieuwe telefoniesysteem heeft een positieve invloed gehad. Telefonische bereikbaarheid voor
spoedoproepen bleef achter en voldeed nog niet aan de branchenorm (98% > 30 seconden). De
IGJ was tevreden over de vorderingen, zoals vermeld in de programmarapportage, maar verbond
een specifieke opdracht aan het behalen van de branchenorm voor spoedoproepen. In de
maanden mei, juni en juli is deze branchenorm behaald.
 Vanuit het streven naar regionale organisatie van de eerstelijns zorg vanuit de gedachte; de juiste
zorg,op de juiste plek zoekt het triagecentrum samenwerking met de ketenpartners. Triage is een
belangrijk onderdeel in de regionale organisatie van de eerstelijnszorg en speelt daarnaast een
grote rol in de landelijke infrastructuur van de Spoedzorg. Triage wordt centraal aangestuurd door
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Huisartsenposten Oost-Brabant. Dit is noodzakelijk om kwalitatief hoogwaardige triage te
behouden. Daarnaast is centrale triage ook noodzakelijk in het licht van de zeer krappe
arbeidsmarkt. Vanuit deze gedachte gaat het triagecentrum zich zodanig ontwikkelen dat centrale
telefonische triage gebeurt in samenwerking met de ketenpartner Meldkamer Ambulancezorg
(MKA). Afhandeling van de laag-urgente zorgvragen vindt mogelijk (deels) decentraal plaats, in
directe afstemming met de posten. Dit voorstel is goedgekeurd door de Ledenraad op 18
december 2019 en wordt in 2020 verder uitgewerkt.
Begin 2019 zijn de meeste onderdelen van het programma kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend gerealiseerd.
Ten aanzien van de meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling zijn in 2019 de e-learnings
op het gebied van Huiselijk Geweld & Kindermishandeling aan alle medewerkers aangeboden.

3.5.2 Pijler II: de post weer van de huisarts
Doel: De post is weer van de huisarts wanneer Huisartsenposten Oost-Brabant een regionaal
georiënteerde en vooral ook door de huisartsen gedragen organisatie is.
Belangrijke (tussen) resultaten 2019:
 Onderdeel van de transitie van Huisartsenposten Oost-Brabant is de ontwikkeling naar meer
regionaal georganiseerde integrale huisartsenzorg. Dit voornemen vloeit voort uit de wens en de
ambitie van ons en de huisartsen om de post weer van de huisarts te maken. De huisartsen willen
meer aan het roer van hun eigen organisatie staan en de voordelen van kleinschaligheid benutten,
maar daarbij de opgebouwde (schaal)voordelen van een grote Huisartsenposten Oost-Brabant
behouden. Om regionalisatie te faciliteren is het noodzakelijk om de huidige organisatie om te
vormen naar een organisatie die dit mogelijk maakt en bevordert. Hiervoor heeft de werkgroep
transitie het advies uitgebracht om de organisatiestructuur van Huisartsenposten Oost-Brabant te
wijzigen.
 Concreet houdt het aanpassen van de organisatiestructuur in dat per 1 januari 2020 een scheiding
wordt aangebracht tussen de ledenorganisatie (coöperatie) en de zorginstelling
(uitvoeringsorganisatie). Dit houdt in dat de huidige coöperatie, waarin belangenbehartiging van
leden en uitvoering van de zorg in één rechtspersoon zijn verenigd, zal worden opgesplitst in
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V. en een ledencoöperatie. De ledencoöperatie zal worden
bestuurd door huisartsen (coöperatieleden) die door via een regionaal representatie model door
de ledenraad benoemd zullen worden). De Raad van Bestuur is eind verantwoordelijk voor de
zorginstelling (Huisartsenposten Oost-Brabant B.V.). De Raad van Commissarissen is
toezichthouder van de zorginstelling. Door de verweving van ledenbelang en het belang van de
zorginstelling op te heffen wordt een betere balans tussen invloed van de leden en de
bijbehorende verantwoordelijkheid gecreëerd. Ook wordt de slagkracht van de organisatie
vergroot en wordt de zeggenschap van huisartsen op centraal niveau geborgd. Deze factoren
faciliteren het vormgeven en borgen van een regionaal gedragen kwalitatief hoogwaardige
eerstelijns ANW-spoedzorg, die de voordelen behoudt van de schaalgrootte van een
bovenregionaal acterende huisartsenorganisatie.
 Ledenraad heeft in december het Coöperatiebestuur, Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur benoemd.
 Realisatie van regionale ontwikkelingen resulteert in een veranderde positie van het management
van de verschillende posten. Om deze rol goed te kunnen vervullen hebben de managers in 2019
een managementontwikkelingstraject doorlopen.
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Regionale ontwikkelingen
Regio Den Bosch/ Bommelerwaard
De volgende ontwikkelingen stonden in 2019 in deze regio centraal
Inrichten regioraad
De vertegenwoordigers van de huisartsengroepen (HAGRO’S) zijn in 2019 vijf keer bij elkaar
gekomen, om regionale issues te bespreken. De regioraad zal in de vorm van deze
vertegenwoordigers voortgang vinden in 2020. De nadruk heeft gelegen op de toekomstige inrichting
van de huisartsenpost in de Bommelerwaard (per 01-01-2021). De huisartsen hebben gekozen om
locatie Zaltbommel door de week te sluiten en op weekend- feestdagen te openen op een zuidelijkere
locatie in de Bommelerwaard. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt.
Toekomstbestendige inrichting van de spoedzorg in de Bossche regio
In 2018 zijn de netwerkpartners in de Bossche regio gestart met een initiatief om de acute zorg in de
Bossche regio toegankelijk te houden.
Om de spoedzorg in de Bossche regio toekomstbestendig in te richten, zijn door de stuurgroep drie
programmalijnen vastgesteld:
1. Verhogen van de productiviteit in de keten:
Wordt sinds het voorjaar van 2019 opgepakt door het Zorgcoördinatie-project en is gericht op het na
een melding met elkaar realiseren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek door de
juiste professional. Hierbij staat verder verbeteren van de gezamenlijke triage en waar nodig samen
afspraken maken over de vervolgzorg centraal.
2. Dempen van de vraag naar spoedzorg:
Het terugbrengen van onjuist gebruik van spoedzorg door (kwetsbare) ouderen is als eerste uitdaging
geprioriteerd. Ook namens de zorgverzekeraars CZ en VGZ (samen VEZN) gesteund door het
beschikbaar stellen van een startsubsidie. Met deze VEZN-subsidie start een tweede project in
februari 2020.
3. Verlagen van de netto uitstroom van personeel: deze lijn werd in 2019 nog niet concreet vanuit de
regio opgepakt.
Regio Eindhoven en Geldrop
In 2019 stonden een aantal projecten op de rol in de regio Eindhoven/Geldrop:
 Realisatie visietraject met het Catharina Ziekenhuis
 Probleemanalyse acute eerstelijszorg door BNH.
 Toekomst ANW-zorg in het St. Anna Ziekenhuis
In Q3 is afscheid genomen van de manager bedrijfsvoering. In Q4 is deze rol overgenomen door een
interim manager. Hierdoor zijn verschillende projecten in vertraging geraakt.
Oprichten regioraad
Eind 2019 is gestart met de inrichting van de regioraad. Rond de jaarwisseling was dat een feit.
Hiermee kon de besluitvorming rond de posten Eindhoven en Geldrop naar de regionale huisartsen
worden verlegd, waarmee de regionalisering wordt ondersteund.
Realisatie visie traject met het Catharina Ziekenhuis
In het eerste kwartaal van 2019 is onder leiding van “De Praktijk” een start gemaakt met besprekingen
met betrekking tot de herinrichting van de post in Eindhoven op basis van een gezamenlijke visie op
de samenwerking HAP-SEH. Al snel werd duidelijk dat de huisartsen niet op een lijn te krijgen waren
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waardoor het proces stokte. Na aanstelling van het Coöperatiebestuur en in navolging daarvan de
regioraad zal dit onderwerp begin 2020 opnieuw met grote prioriteit geagendeerd worden.
Probleemanalyse acuter eerstelijnszorg door BNH
In de regio Eindhoven/ Geldrop is door het bestuurlijke netwerk huisartsenzorg (BNH) een
probleemanalyse gemaakt over de acute eerstelijns zorg. Met de besturen van de zorggroepen, de
kring en de andere Huisartsenposten zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor een optimale
ANW zorg waarbij de patiënt centraal staat. De complexiteit van de regio, met een veelheid aan
organisaties en opvattingen over ANW-zorg maakt het lastig om concrete stappen te zetten. In Q4
heeft een bespreking plaatsgevonden met de twee dominante verzekeraars. Helaas is nog geen
verdere voortgang bereikt.
Toekomst ANW-zorg in het St. Anna Ziekenhuis
In 2019 is gekeken naar de inrichting van de ANW-zorg vanuit Geldrop. In oktober is in een overleg
tussen huisartsen en medisch specialisten de wens uitgesproken om 24/7 spoedzorg te realiseren.
Er is een verkennend bezoek gebracht aan een kleine post die in nauwe samenwerking tussen HAP
en SEH in staat is om succesvol 24/7 (eerstelijns) spoedzorg te leveren. Er wordt gewerkt aan een
business case, die positief moet zijn op het gebied van kwaliteit (kwaliteitskader spoedzorg), inzet en
capaciteit van medewerkers (huisartsen) en financiën.
Regio Oss/Uden
De focus in 2019 in de regio Oss/ Uden betrof regionalisatie en samenwerking met de andere
eerstelijns organisaties in de regio. Hierbij stond de vraag centraal hoe de verschillende organisaties
elkaar kunnen versterken en zo de regionalisatie in alle facetten laten doorstromen. In samenwerking
met ROBUUST wordt aan dit samenwerkingsverband vormgegeven en zal in 2020 verder vorm
krijgen.
Daarnaast onderzoeken huisartsenposten Oost-Brabant en Ziekenhuis Bernhoven de mogelijkheden
om vanuit patiënten perspectief de samenwerking te intensiveren. Concrete uitwerking hiervan vindt
plaats in 2020.
Regio Helmond
In 2019 is verder nagedacht over de Samenwerking Spoedzorg met de regionale ketenpartners.
Daarbij zijn de volgende pijlers geformuleerd:
- Preventie van spoedzorg
- Ombuigen van spoedzorg
- Spoedzorg op de juiste plaats
Op basis van deze pijlers ging de regio zich richten op de volgende vier onderwerpen:
- Spoedlijn
- Spoedplein
- Preventie van kwetsbare ouderen
- Digitale informatie uitwisseling
Om deze onderwerpen vorm te geven is in 2019 gestart met onderstaande pilots welke in 2020
vervolg krijgen:
1. Plannen van spoedplekken dagpraktijk, met als doel het ombuigen van niet acute patiëntenzorg
in de nacht, naar de dagpraktijk.
2. Laagdrempelig overleg tussen huisarts en SEH-arts met als doel onnodige verwijzing naar de 2e
lijn voorkomen.
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3.

Opzetten van een gezamenlijke frontoffice SEH en Huisartsenpost locatie Helmond.

3.5.3 Pijler III: Basis op orde
Doel: De basis is op orde wanneer de organisatie zo is ingericht dat de eerste twee pijlers snel en
effectief bereikt gaan worden en de posten en het Triagecentrum optimaal gefaciliteerd worden in
ondersteunende processen waarbij regionale verschillen mogelijk zijn.
Belangrijke (tussen)resultaten 2019:
 In 2019 heeft Huisartsenposten Oost-Brabant Stichting Callcenter Centrale Huisartsenposten
Zuidoost (CCCHP) overgenomen. Het is efficiënter en kostenbesparend om de organisatie zo in te
richten dat alle medewerkers die werkzaamheden in loondienst verrichten voor de
Huisartsenposten Oost-Brabant werkzaam te laten zijn bij een en dezelfde organisatie.
 De managementrapportages die ieder kwartaal worden opgesteld is in 2019 inhoudelijk verder
verbeterd. Weergave van cijfers is verduidelijkt en benchmark is toegevoegd waardoor de cijfers
makkelijker te interpreteren zijn.
 In 2019 is veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de verzuimcijfers.
 De financiële administratie is op orde gebracht.
 In 2019 is het besluit genomen het bedrijfsbureau om te vormen tot een Servicecentrum en is een
directeur Servicecentrum geworven (start 1 februari 2020). Het Servicecentrum wordt zodanig
ingericht dat ondersteunende processen (ICT, HR, Kwaliteit, Communicatie, Financiën) voor het
Triagecentrum en de posten optimaal worden gefaciliteerd en verschillen tussen de regio’s
mogelijk zijn.
 In 2019 is een kredietfaciliteit toegekend. Deze faciliteit heeft tot doel om bij onverwachte
gebeurtenissen (bijv. een te late betaling vanuit de zorgverzekeraar) de continuïteit van
Huisartsenposten Oost-Brabant te waarborgen. Daarnaast is er een tariefverhoging doorgevoerd
per 1 juli wat er voor moet zorgen dat, ondanks de teruglopende patiënt aantallen, er toch
voldoende liquide middelen beschikbaar zijn.
 In het eerste kwartaal van 2019 is de directiebeoordeling uitgevoerd, waaruit helder wordt hoe
Huisartsenposten Oost-Brabant het doet op de diverse kwaliteitsterreinen en welke punten
verbeterd kunnen worden. Aandachtspunten die hieruit naar voren komen zijn een verdere
uitwerking van de leveranciersbeoordeling en een verdieping van de prospectieve risico
inventarisatie, analyse en evaluatie (PRIAE).
 De salarisadministratie is geoutsourced, vanaf 1 mei 2019 is AAG verantwoordelijk voor de
salarisadministratie van Huisartsenposten Oost-Brabant.
 In het najaar is de gehele kantoorautomatisering omgezet naar een Microsoft Office365 omgeving.
Naast de verschillende functionele aanpassingen van deze omzetting, betekent het nu ook dat de
kantoorautomatisering volledig vanuit een cloud-omgeving betrokken wordt.
 De voorbereidingen zijn getroffen om met ingang van 1 januari 2020 het huidige
roosterprogramma RoosterWeb te vervangen voor InPlanning van Intus.

3.6

Gebeurtenissen na balansdatum

3.6.1 Splitsing Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A en overgang naar
éénhoofdige Raad van Bestuur
Per 1 januari 2020 is de organisatiestructuur gewijzigd en is Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. gesplitst in een Coöperatie (ledenorganisatie) en uitvoeringsorganisatie
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(Huisartsenposten Oost-Brabant B.V.). Met deze splitsing is een belangrijke stap gezet in de mate van
zeggenschap van de huisartsen in de inrichting van de eerstelijns spoedzorg in ANW-uren in de regio.
Deze aanpassing faciliteert regionalisatie, vergroot de zeggenschap van huisartsen en behoudt de
voordelen van een grote centrale organisatie. De ontwikkeling naar een meer regionaal
georganiseerde, integrale huisartsenzorg is een belangrijk onderdeel van de transitie van
Huisartsenposten Oost- Brabant en vloeit voort uit de wens en ambitie om de post weer van de
huisarts te maken.
Concreet houdt de wijziging dat de coöperatie, waarin belangenbehartiging van leden en uitvoering
van de zorg in één rechtspersoon was verenigd, is opgesplitst in een ledencoöperatie en een B.V.
Huisartsenposten Oost-Brabant (Huisartsenposten Oost-Brabant B.V). De coöperatie wordt sinds 1
januari bestuurd door 5 huisartsen. Het bestuur bestaat voornamelijk uit coöperatieleden die een
regioverdeling kennen en zijn benoemd door de ledenraad.
Vanaf 1 april 2020 is een éénhoofdige Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor de
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V. en heeft sinds 1 januari 2020 een Raad van Commissarissen als
toezichthouder.
3.6.2 Covid-19 pandemie
In het eerste kwartaal van 2020 werden we geconfronteerd met de Covid-19 pandemie, die zeker in
Oost-Brabant verstrekkende gevolgen had. Dit gold zeker ook voor Huisartsenposten Oost-Brabant.
Hoewel enerzijds de impact van Corona gerelateerde spoedklachten op het werken op de posten en
het triagecentrum erg groot was, nam de totale productie sterk af, waardoor in korte tijd ernstige
zorgen ontstonden over de liquiditeitspositie. Bij een toch al geslonken eigen vermogen (door
onvolledige vulling van de RAK), ontstonden ook zorgen aangaande de solvabiliteit.
In een kort tijdsbestek is hiervoor een aantal maatregelen genomen.
- Met de zorgverzekeraars is een aanvulling op de begroting overeengekomen ten behoeve van
de extra kosten in verband met de Coronacrisis en de vermindering van de omzet als gevolg
van de wijziging van het centrale telefoonnummer van HAP Oost-Brabant.
- Op basis van de naar beneden bijgestelde productieverwachtingen is een tariefwijziging
(verhoging) overeengekomen met de NZa.
- Er is uitstel van betaling gevraagd en verkregen bij de belastingdienst en het pensioenfonds
om de eerste druk op de liquiditeit weg te nemen.
- De betalingstermijn voor crediteuren werd tijdelijk verlengd met een week tot 4 weken.
Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat de liquiditeitsbegroting over de gehele linie van 2020 een
positief beeld laat zien. De verwachting is ook dat de begroting over 2020 met deze maatregelen
volledig zal worden gerealiseerd. Aangezien dit beeld bestendig is, is inmiddels het uitstel van betaling
bij de belastingdienst en de pensioenfondsen opgeheven en is de betalingstermijn voor crediteuren
teruggezet naar 3 weken.
Het NZa-tarief zal in september as. opnieuw tegen het licht gehouden worden. Daarbij zijn het herstel
van de productie en een eventuele nieuwe piek in de Covid-19 pandemie belangrijke wegingen.
Het aanvullen van de RAK, ten slotte, en daarmee het verstevigen van het eigen vermogen is een
belangrijk speerpunt in het financiële bestuur van HAP Oost-Brabant in 2020.
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4

Kwaliteit en Veiligheid

4.1.1 Certificering
Vanaf 2010 is Huisartsenposten Oost-Brabant in het bezit van het HKZ-certificaat. In 2019 heeft ten
behoeve hiervan een hercertificeringsaudit door Lloyd’s plaatsgevonden. Met deze certificering tonen
we aan dat wij over de volle breedte van onze organisatie voldoen aan de kwaliteitsnormen en de
patiënt ervan verzekerd is dat wij hem of haar centraal stellen in onze dienstverlening. Patiënten
kunnen erop vertrouwen dat Huisartsenposten Oost-Brabant ook in de toekomst blijft werken aan het
verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
4.1.2 Interne audits
Huisartsenposten Oost-Brabant voert interne audits uit om informatie te verkrijgen over het
functioneren (op onderdelen) van de organisatie met als doel te verbeteren ten behoeve van de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.
In 2019 is het NAW-proces (triage) en het facturatieproces geaudit. Door de implementatie van het
NAW-proces zijn de responstijden sterk verbeterd. Ook zijn enkele verbeterpunten geconstateerd en
opgepakt. Zoals de werkwijze met betrekking tot het terugbellen.
Uit de audit is gebleken dat het vernieuwde facturatieproces sneller verloopt en dat het de managers
minder tijd kost. Tijdens de audit is onder andere opgemerkt dat de geauditeerden niet tevreden zijn
over het facturatiesysteem Scansys en is het facturatie- en inkoopproces met de bijbehorende
werkafspraken niet beschreven. De aanschaf van een nieuw systeem wordt ingepland. Daarnaast
staat voor 2020 de actie nog open om het inkoopproces goed te beschrijven.
Naast bovenstaande processen zijn het triagecentrum Eindhoven en de posten, Uden en Oss geaudit
middels een standaard auditchecklist. Deze auditchecklist bevat belangrijke minimale vereisten vanuit
wet- en regelgeving en interne afspraken, zoals op het gebied van medicatie, bhv, maar ook lean. De
verbeterpunten zijn besproken met de verantwoordelijke managers en worden opgepakt.
Tijdens alle audits is tevens het nieuwe telefonie- en registratiesysteem geaudit. Over het algemeen
zijn de auditees heel positief over beide systemen.

4.1.3 Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling
Vanaf 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking
getreden. Deze wet verplicht onder meer organisaties in de gezondheidszorg om een meldcode te
hebben én ook de kennis en het gebruik daarvan onder haar medewerkers te
bevorderen. Huisartsenposten Oost-Brabant heeft in dit kader destijds een procedure “handelen bij
een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling” opgesteld en in de organisatie
geïmplementeerd.
Per 1 januari 2019 is het besluit verplichte meldcode gewijzigd. Het doel van deze wijziging is om te
zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling zo snel en duurzaam mogelijk in
veiligheid komen, door Veilig Thuis op tijd op de hoogte te brengen van de situatie. Eind 2018 is in dit
kader de procedure aangepast en breed in de organisatie gecommuniceerd. In juni 2019 zijn aan alle
medewerkers, e-learnings op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling aangeboden.
Deze e-learnings zijn verplicht om te volgen. Eind 2019 had ca. 40% van de medewerkers de elearnings succesvol afgerond. Aan de medewerkers, die dit nog niet hadden afgerond, is eind 2019
opnieuw een reminder verstuurd. Juni 2020 moet iedereen de e-learning hebben afgerond.
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Daarnaast is voor beide regio’s (Noord en Zuid) in 2019 een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld &
kindermishandeling geworven en opgeleid. Deze functionarissen monitoren en handelen de
meldingen van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling uit hun regio af. Daarnaast
zijn zij in hun regio het aanspreekpunt voor medewerkers en huisartsen. Ook zijn de eerste contacten
gelegd met het netwerk, zoals met de vertrouwensartsen van Veilig Thuis en de
aandachtsfunctionarissen in de ziekenhuizen.

4.1.4 Continu verbeteren
Huisartsenposten Oost-Brabant heeft in 2017 een start gemaakt met Lean. Lean is een
bedrijfsfilosofie waarbij het maximaal toevoegen van waarde voor de patiënt centraal staat. Enerzijds
is Lean een toolbox met daarin tools en technieken die helpen bij het effectiever en efficiënter
inrichten van processen voor de patiënt. Anderzijds is het een verandering van de cultuur, waarbij we
een cultuur van continu verbeteren willen realiseren.
Zes speerpunten
Begin 2019 zijn er 6 speerpunten geformuleerd om in een team een cultuur van continu verbeteren te
realiseren:
1.
Er zijn bordsessies oftewel dagstarts waarin verbeteracties worden uitgezet;
2.
Grotere knelpunten worden opgepakt middels een A3;
3.
Tegenmaatregelen leiden tot het verbeteren van het werk;
4.
Het team bespreekt, op frequente basis, teamprestaties om te verbeteren;
5.
Jaardoelen worden met het team geformuleerd en opgepakt;
6.
Klantfeedback leidt tot het verbeteren van de zorg;
Speerpunten 2 en 3 worden gerealiseerd middels het vormgeven van vaste verbetermomenten en
speerpunten 4, 5 en 6 middels het ontwikkelen van vaste teammomenten. Hier zijn in 2019
experimenten voor gestart.
Dagstarts (speerpunt 1)
Op alle locaties vinden er dagstarts plaats. De frequentie en kwaliteit van deze bordsessies verschilt
sterk per locatie.
Experiment vaste verbetermomenten (speerpunten 2 en 3)
Het experiment van vaste verbetermomenten is door triage opgepakt. Op vaste momenten komen een
teammanager en de green belts van de beide triageposten bij elkaar om de grotere knelpunten
middels de A3 systematiek op te pakken. Op deze wijze is onder meer de dagstart nieuw leven
ingeblazen en vindt deze inmiddels ook in het weekend plaats en is de deelname aan en de
informatieuitwisseling in de dagstart sterk verbeterd. Inmiddels vindt het vaste verbetermoment
eenmaal in de 2 weken plaats. Het wordt als positief ervaren, om op deze wijze met continue
verbeteren aan de slag te zijn en concrete resultaten te boeken. In 2020 gaan ook andere locaties
hiermee aan de slag.
Experiment vaste teammomenten (speerpunten 4, 5 en 6)
Het experiment van vaste teammomenten is door post Eindhoven opgepakt. Er heeft een sessie
plaatsgevonden, waaraan alle medewerkers en de manager bedrijfsvoering hebben deelgenomen. In
deze sessie zijn gezamenlijke jaardoelen geformuleerd en aan deze jaardoelen zijn medewerkers
gekoppeld, die deze jaardoelen nader zouden uitwerken en oppakken. Helaas is door het vertrek van
de manager bedrijfsvoering het experiment stil komen te liggen. De manager bedrijfsvoering a.i. van
post Eindhoven kiest er nu voor om met concrete verbeteringen aan de slag te gaan, met de green
belts zoals: de uniformering van de werkwijze op de posten Eindhoven en Geldrop. De ervaring is dat
de jaardoelen destijds te algemeen geformuleerd zijn en dat de medewerkers daar onvoldoende mee
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uit de voeten kunnen. De werkwijze is destijds ook aan de andere managers gepresenteerd. Daar
hebben enkele een eigen invulling aan gegeven binnen hun teams, die in 2020 doorontwikkeld wordt.

4.1.5 Patiënttevredenheid
Huisartsenposten Oost-Brabant hecht veel waarde aan de tevredenheid over de dienstverlening van
onze patiënten. In 2019 is een softwaretool aangeschaft om de tevredenheid te gaan meten en
monitoren. De uitvraag gaat plaatsvinden met behulp van iPad zuilen bij de posten. Vragen kunnen
zowel centraal, als decentraal worden aangemaakt. Een continue meting is mogelijk. In 2020 vinden
de eerste metingen plaats in Oss/Uden en in Den Bosch.
4.1.6 Klachten
Cliënten van Huisartsenposten Oost-Brabant kunnen laagdrempelig een klacht indienen. Als een
klacht wordt ingediend, verzorgt de klachtenfunctionaris de klachtenopvang. De klachtenfunctionaris
neemt zo snel mogelijk na het indienen van de klacht contact op met de klager om na te gaan welk
klachtentraject aansluit bij de wensen van de klager.
Contact tussen klager en aangeklaagde (bemiddeling) wordt, daar waar mogelijk, aangeboden. De
klachtenfunctionaris legt, indien de klacht het handelen van een arts betreft, de klacht voor aan de
betreffende arts. Het is aan de arts, uit de klacht lering te trekken. Betreft de klacht een
doktersassistente of verpleegkundige, dan legt de klachtenfunctionaris de klacht voor aan de manager
bedrijfsvoering. De manager onderzoekt de klacht en formuleert een reactie op de klacht, waarin het
leren uit de klacht een belangrijke rol speelt. Algemene leer- en verbeterpunten voortkomend uit de
klachten worden opgepakt door het verantwoordelijke management.
Leidt de interne klachtenopvang niet tot afronding van de klacht of stelt de klager geen prijs op interne
klachtafhandeling, dan bespreekt de klachtenfunctionaris andere mogelijkheden zoals de
geschillencommissie (Huisartsenposten Oost-Brabant aangesloten bij Stichting Klachten en
Geschillen Eerstelijnszorg), het regionaal tuchtcollege of het indienen van een aansprakelijkstelling.
In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de klachtenafhandeling in 2019.
Tabel 13: klachtenfunctionaris
Gegeven

Antwoordcategorie

Kunnen patiënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris?

Ja

Tabel 14: Geschillencommissie
Gegeven

Antwoordcategorie

Beschikt u over een regeling voor de behandeling van klachten jegens Ja
de cliënt van uw instelling conform de wet klachtrecht cliënten
zorgsector?
Voldoet deze regeling aan de 6 gestelde eisen ingevolge deze wet?

Ja

Werkt de geschillencommissie in overeenstemming met de gestelde
eisen?

Ja

Brengt u deze regeling bij al uw cliënten op een passende wijze onder Ja
de aandacht?
Aantal klachten ingediend bij de geschillencommissie

0

Aantal klachten als percentage van het aantal verrichtingen

0

Aantal door de geschillencommissie in behandeling genomen klachten 0
Aantal klachten waarover de geschillencommissie advies heeft
uitgebracht
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Aantal klachten dat gegrond is verklaard

0

Tabel 15: interne klachtenafhandeling
Gegeven

Antwoordcategorie

Meldingen (totaal)

418

Klacht/onvrede

365

Compliment

15

Schadeclaim

8

Anders

30

Meldingen, gerangschikt naar onderwerp klacht (top 7)
Medisch inhoudelijk handelen, oneens met handelen

138

Communicatie, bejegening

41

Medisch inhoudelijk handelen, gemiste diagnose

50

Communicatie, informatievoorziening

12

Doorverwezen/afgewezen

15

Telefonische bereikbaarheid

26

Wachttijd telefoon

10

Klacht/onvrede als percentage van het aantal verrichtingen

0,13%

Afhandelduur
Binnen zes weken

275

Tussen zes weken en tien weken

40

Meer dan tien weken

12

Nog niet afgehandeld

38

4.1.7 Veilig Incident melden (VIM)
Begin 2018 is de VIM-procedure opnieuw ingericht. Het aantal VIM-commissies is teruggebracht van
zes naar twee voor de gehele organisatie; VIM-commissie regio Noord en VIM commissie regio Zuid.
Alle VIM-commissieleden zijn geschoold en zetten zich in voor veilig melden binnen hun eigen post.
Doel is om op gepaste en objectieve wijze om te gaan met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met
betrekking tot de individuele patiëntenzorg. Het gaat hierbij vooral om het verbeteren van de
werkprocessen in het belang van betere patiëntenzorg. De VIM-commissies hanteren de PRISMA
methode.
Tabel 16: Meldingen incidenten patiëntenzorg
Gegeven

Antwoordcategorie

Beschikt u over een regeling voor de behandeling van meldingen
incidenten patiëntenzorg?

Ja

Aantal meldingen ingediend bij VIM-commissies

211

Aantal door VIM-commissies in behandeling genomen meldingen

182

4.1.8 Calamiteiten
In 2018 is in het kader van het project Kwaliteit en Veiligheid vanzelfsprekend zowel op procedure, als
op inhoud verbetering aangebracht in het calamiteitenonderzoek. Dit heeft geleid tot gedegener
vooronderzoek waardoor er minder meldingen bij de IGJ plaatsvinden. In eerdere jaren meldden we
sneller en kwamen we vaak pas in het onderzoek zelf tot de conclusie dat het toch geen calamiteit
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betrof.
De calamiteitencommissie opereert onafhankelijk van de betrokken medewerkers en
huisartsen. Hierbij wordt ook de patiënt en/of familie betrokken. Dit onderzoek levert leer- en
verbeterpunten op en wordt ter beoordeling aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd en
besproken met patiënt en/of familie.
Tabel 17: Calamiteiten
Gegeven

Antwoordcategorie
12 (2 ingetrokken, 3
ketenmeldingen

Calamiteiten (totaal)

4.1.9 Prestatie-indicatoren 2019
Huisartsenposten Oost-Brabant hanteert het raamwerk kwaliteitsbeleid op maat, zoals in 2019
vastgesteld door InEen. In het nieuwe kwaliteitsdenken staat het samen lerend vermogen en de
intrinsieke motivatie van professionals centraal en verschuift het accent van verantwoording afleggen
naar verantwoordelijkheid nemen voor samen leren en ontwikkelen.
Door de vernieuwing van dit kwaliteitskader zijn ook de kwaliteitskenmerken gewijzigd. Naast
vrijblijvende kwaliteitskenmerken zijn onderstaande kenmerken niet vrijblijvend:
Tabel 19: Prestatie-indicatoren huisartsenposten

Goede en Veilige
zorg

Professionaliteit

Wet- en regelgeving

Governance

Toetsbaar kwaliteitskenmerk
Monitoren van proces- en
uitkomstindicatoren

Bevoegd en bekwaam, voldoende
omvang
Deskundigheidsbevordering
Zorgstandaarden
Organisatie voldoet aan wet- en
regelgeving op het gebied van:
 Privacy
 Informatieveiligheid
 Patiënten informatie
 Patiëntveiligheid
 Organisatorische regels
 Personeelsbeleid
 Klachtenregeling
 kwaliteitsjaarverslag
Bestuur en toezicht zijn ingericht
volgens de principes van de
Zorgbrede Governance Code
Statuten en reglementen zijn
aanwezig
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Gereedschap Huisartsenposten Oost-Brabant
Streefwaarden spoedzorg
Branchenormen
Landelijke benchmark indicatoren
Kwaliteitsmanagementsysteem
Kwartaalrapportages
Functieprofiel/functie-eisen
Scholingsbeleid en aanbod

AVG, WGBO, CAO, ARBO, WKKGZ , WMCZ
klachtenfunctionaris, klachtenregeling,
privacyverklaring/reglement, jaarverslag, VIM,
personeelsbeleid, processen

Zorgbrede Governance Code

Statuten en huishoudelijk reglement
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Samenwerking

Er zijn actuele
Regionale Transmurale Afspraken
samenwerkingsafspraken met
ketenpartners
Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
Regulier overleg met ketenpartners SLA
(Uniforme patiënten informatie over
de zorgprogramma’s)

Tabel 20: Prestatie-indicatoren huisartsenposten
Omschrijving norm

norm

realisatie

Spoedoproepen binnen 30 seconden beantwoord

98%

97,4%

Niet-spoedoproepen binnen twee minuten beantwoord

75%

43%

Niet-spoedoproepen binnen tien minuten beantwoord

98%

79%

90%

100%

Telefonische bereikbaarheid

Fysieke bereikbaarheid
Inwoners van het werkgebied kunnen binnen 30 minuten de
huisartsenpost bereiken
Aanrijdtijden
Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg binnen 20 minuten ter 90%
plaatse

56%

Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg binnen 30 minuten ter 98%
plaatse

92%

Bij een spoedsituatie (U2) is zorg binnen een uur ter plaatse

90%

86%

Bij een spoedsituatie (U2) is zorg binnen twee uur ter plaatse

98%

99%%

Is er sprake van samenwerking met de ambulancezorg?

Ja

Consulten
Bij een spoedsituatie (U2) waarbij een consult is geïndiceerd, wordt er niet
binnen het uur een afspraak gepland
gedefinieerd

77%

Autorisatie
Zelfstandig door de triage-assistenten afgehandelde hulpvragen
worden binnen één uur geautoriseerd

90%

92%

Zelfstandig door de triage-assistenten afgehandelde hulpvragen
worden binnen twee uur geautoriseerd

98%

98%

100%

100%

Triage-assistenten zijn gediplomeerd, dan wel in opleiding en binnen
twee jaar gediplomeerd
Bron: Qlikview

4.2

Kwaliteit van het werk

4.2.1 Employer Branding/ goed werkgeversmerk
In toenemende mate worden we als Huisartsenposten Oost-Brabant geconfronteerd met een
behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt. Dit manifesteert zich met name binnen de spoedposten en
meer nog op het triagecentrum. Doktersassistenten en triagisten zijn haast onvindbaar, en daarnaast
hebben we te kampen met sterke concurrentie. We vissen immers allemaal uit dezelfde vijver.
Een sterk werkgeversmerk (Employer Brand) wordt steeds belangrijker bij het aantrekken en
vasthouden van medewerkers. Dit is voor de zorgsector niet anders. Om talenten binnen te halen en
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aan je te binden, moet je duidelijk kunnen communiceren waar je organisatie, je “merk” voor staat en
wat je potentiële medewerkers te bieden hebt, en waar je je als werkgever onderscheidt. Het werken
voor een huisartsenpost of een triagecentrum heeft een aantal aantrekkelijke elementen die we goed
voor het voetlicht moeten en kunnen brengen. In 2019 is een projectplan Employer Branding
geïntroduceerd en vastgesteld. Er is hiermee een start gemaakt om gezamenlijk te gaan werken aan
een goed werkgeversmerk.
4.2.2 ARBO
In 2019 is een start gemaakt om ARBO beter op de kaart te zetten bij Huisartsenposten Oost-Brabant.
HR heeft geadviseerd om preventiemedewerkers aan te stellen die werkzaam zijn op de verschillende
locaties. Dit is akkoord bevonden door het MT en de Ondernemingsraad. In 2019 zijn de eerste
stappen gezet om dit te realiseren. Het Arbobeleid wordt zo meer gedragen door de hele organisatie.
Met als doel onze medewerkers gedurende hun hele dienstverband gezond, vitaal en met plezier aan
het werk te hebben.
Tabel 21: Personeel
Aantal FTE

Personeel

Aantal
personeelsleden

Personeelsleden in dienst per 1 januari 2019

370

140,5

Instroom personeel in loondienst totale concern in
verslagjaar

216

53,35

Uitstroom personeel in loondienst totale concern in
verslagjaar

177

46,47

Personeelsleden in dienst per 31 december 2019

409

147,4

Tabel 22: Vacatures
Vacatures

Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar

Totaal personeel

20

Personeel met patiëntgebonden functies

12

In 2019 zijn 20 vacatures uitgezet waaronder ook een aantal doorlopende vacatures.
Huisartsenposten Oost-Brabant is voortdurend op zoek naar:
 Triagisten in opleiding
 Junior triagisten
 NAW-ers
 Visitecoördinator
4.2.3 Ziekteverzuim
Het voortschrijdend verzuimcijfer over 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met 1,29%. In 2018 was
dit 6,51 % en in 2019 5.22%. Het langdurig verzuim is in 2019 naar 3% gegaan van het totaal. In 2018
was dit 4,4% van het totaal. De lijn van de benadering van het verzuimbeleid door de verschillende
partijen is in 2019 gecontinueerd. Door een intensieve samenwerking is er goed zicht op de on- en
mogelijkheden van herstel en re-integratie.
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Kengetallen verzuim
Periode van 2018 - 01 tot 2018 - 12
Verzuim%
Kort 1 - 7

Verzuim%
Midden 8 - 42

0.80

verzuim%
Lang 42 -365

0.72

3.09

Voortschrijdend verzuim%excl.zw:

5.22

Meldingsfrequentie:

0.60

Gemiddelde verzuimduur:
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Verzuim%
> 365
0.60

19.00
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5

Financieel beleid

5.1

Investeringen

In 2019 is er geïnvesteerd in een nieuw HAPIS systeem. Het oude systeem “Callmanager” is per 1
april 2019 vervangen door het systeem van “Topicus”. De reden van deze investering is ingegeven in
het feit dat “Callmanager” al sinds de oprichting van de Huisartsenposten Oost-Brabant in gebruik is,
het software programma is niet met de tijd mee gegaan, waardoor er veel inefficiënt gewerkt werd.
Ook had het programma regelmatig last van diverse storingen en was het lastig om bestuurlijke
informatievoorziening uit het systeem op te halen. De kosten van deze investering zijn niet geactiveerd
omdat het een cloudoplossing betreft, de kosten (ca. €180.000,00) zijn geheel genomen in het
boekjaar 2019.
In 2019 is ook de kantoorapparatuur, computers en beeldschermen volledig vernieuwd, de investering
die hiermee gemoeid was bedroeg €110.509,00.
Naast deze investeringen zijn er ook meer reguliere vervangingen gedaan in de kantoorinventaris,
deze investeringen bedroegen in totaal €26.241

5.2

Liquiditeit en solvabiliteit

5.2.1 Liquiditeit

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 December
Afname

€

in % balanstotaal

883.529
286.017
597.512

21,7%
7,0%
14,7%

De liquide middelen zijn voldoende, om op korte termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De
toelichting op de afname wordt toegelicht in het geconsolideerd kasstroomoverzicht.
5.2.2 Solvabiliteit

Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene Reserve
Reserve aanvaardbare kosten
Totaal Eigen vermogen

31-12-2019
€

31-12-2018
€

29.894
-315.777
1.195.213

29.894
-72.886
1.485.626

909.330

1.442.634

Als gevolg van het negatief resultaat over 2019 daalt het eigen vermogen, en daalt de solvabiliteit,
gemeten in het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen (daling van 26,2% naar 22,4%).
Door de afname van de solvabiliteit onder de 25% kan er gesteld worden dat de financiële positie
matig is. Het eigen vermogen van de HAP is te laag om voldoende solvabel te zijn.

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019
Concept – vastgesteld door RvB

Pagina 39 / 95

5.3

Behaalde omzet en resultaten

De totale omzet van de organisatie is gestegen van € 25.016.267 in 2018 naar € 25.892.776 in 2019.
De omzet is enigszins vertekend omdat deze is gecorrigeerd met de oninbare verrichtingen van 2019
en voorgaande jaren, deze afschrijving is in 2019 in een keer genomen voor een bedrag van
€433.933. Wanneer deze correctie niet wordt meegenomen dan stijgt de omzet in 2019 naar een
bedrag van € 26.326.709 tegen een gecorrigeerde omzet € 25.059.697 in 2018. De omzetstijging is
deels gelegen in de met de zorgverzekeraars overeengekomen budgetstijging. De budgetverhoging
voor 2019 bedroeg 2% ofwel € 1.139.119. Naast deze tariefsverhoging zijn bij de
detacheringsactiviteiten van Hart voor Brabant de tarieven verhoogd per 1 juli 2019. Deze
tariefsverhoging was gelijk aan de CAO stijging van de salarissen van de medewerkers.
Over 2019 heeft de organisatie een negatief resultaat behaald van € 533.309. Het resultaat is voor
een bedrag van € 242.895 (HAP: €64.574, HvB: €178.321) ten laste van de algemene reserve
geboekt en voor een bedrag van € 290.414 ten laste gebracht van de reserve aanvaardbare kosten.

5.4

Kasstromen en financieringsbehoefte

Voor een geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt verwezen naar het in de jaarrekening opgenomen
kasstroomoverzicht. Er is in 2019 een krediet van €950.000 afgesloten bij de Rabobank. Dit krediet
wordt alleen aangewend om dips in de liquiditeit op te vangen, het krediet word niet gebruikt voor het
doen van investeringen.

5.5

Financiële vooruitblik 2020

Het budget voor 2020 is hoger dan het budget voor 2019. Het met de zorgverzekeraars
overeengekomen budget bedraagt € 24.409.850, een verhoging van circa € 714.000.
Er zullen in 2020 ook enkele investeringen gedaan worden die zijn opgenomen in de begroting,
implementatie van de app voor zelftriage door de patiënt “moet ik naar de dokter”, implementatie van
een nieuwe ERP pakket en een verbouwing van het hoofdkantoor aan de Bruistensingel te ’sHertogenbosch.
In algemene zin geldt dat Huisartsenposten Oost-Brabant een financieel gezonde organisatie is. Er
zijn voldoende financiële middelen voorhanden om eventuele investeringen te bekostigen en de
reserve aanvaardbare kosten (RAK) is van voldoende omvang om eventuele tegenvallers op te
vangen. De RAK staat echter wel onder druk, de hoogte van de RAK is nog acceptabel maar mag in
de komende jaren niet verder dalen.
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DEEL B. Geconsolideerde Jaarrekening
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1

Geconsolideerde balans (na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018
€

€

Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa

1.319
758.860

Totaal vaste activa

2.759
792.194

760.179

794.953

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Te verrekenen in tarieven
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
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2.856.100
157.969

3.282.482
530.606
3.014.069

3.813.088

3.353

6.421

286.017

883.529

4.063.618

5.497.991
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PASSIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten

-285.882
1.195.213

-42.992
1.485.626

Totaal Eigen vermogen

909.331

1.442.634

Voorzieningen

119.254

126.699

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

3.015.570
19.463

3.865.523
63.135

Totaal Vlottende passiva

3.035.033

3.928.658

TOTAAL PASSIVA

4.063.618

5.497.991
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2

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Exploitatie

Exploitatie

Jaar 2019

Jaar 2018

€

€

Opbrengst verrichtingen
Overige opbrengsten verrichtingen
Niet inbare verrichtingen

23.428.705
2.898.004
-433.933

22.226.651
2.833.046
-43.430

Som der bedrijfsopbrengsten

25.892.776

25.016.267

Personeelskosten
Honorarium huisartsen
Afschrijvingskosten
Vervoerskosten
Overige bedrijfskosten

13.434.070
6.923.986
183.346
1.930.461
3.953.042

14.688.721
6.601.085
189.552
248.434
3.547.370

Som der bedrijfslasten

26.424.905

25.275.162

-532.129

-258.895

-1.180

-198

Resultaat deelneming

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

-533.309

-259.093

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten

EXPLOITATIE RESULTAAT
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3

Bestemming exploitatie

Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat te verdelen conform de verdeling als opgenomen in de
enkelvoudige jaarrekening van de Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
De mutatie op de reserve aanvaardbare kosten wordt berekend op grond van de NZa systematiek.
Hierbij zijn alle zorgactiviteiten in ogenschouw genomen. Alle resultaten van de overige activiteiten
worden toegerekend aan de algemene reserve.
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4

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De mutatie van geldmiddelen is als volgt te analyseren:
Exploitatie
Jaar 2019
€

Exploitatie
Jaar 2018
€

-532.129

-258.895

183.346
-7.445
0
175.901

189.552
-155.047
0
34.505

Werkkapitaal
Mutatie vlottende activa
Mutatie vlottende passiva
Mutatie Werkkapitaal

799.019
-893.619
-94.600

-541.455
-166.744
-708.199

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-450.828

-932.589

0
-1.180
-1.180

0
-198
-198

Kasstroom uit operationele activiteiten

-452.008

-932.787

Investeringsactiviteiten
Investeringen in vaste activa
Desinvesteringen in vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-174.376
25.804
0
0
-148.572

-146.079
0
0
0
-146.079

3.068

167.479

-597.512

-911.387

Bedrijfsresultaat
Totaal afschrijvingen
Dotatie voorzieningen
Bestedingen uit voorzieningen
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen

Financiële activiteiten
Ontvangen rente
Betaalde rente
Overige operationele activiteiten

Mutatie te verrekenen in tarieven
Mutatie geldmiddelen
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5

Toelichtingen

5.1

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde
jaarrekening

5.1.1 Algemeen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. is statutair (en feitelijk) gevestigd op het adres
Bruistensingel 660, 5232 AJ te ‘s-Hertogenbosch, en is geregistreerd onder KvK-nummer 62644742.
De Coöperatie stelt zich als zorginstelling ten doel spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in het
werkgebied van de Coöperatie te organiseren en leveren en wel voornamelijk gedurende de avond,
nacht, het weekend en tijdens feestdagen. Daarnaast verricht Huisartsenposten Oost-Brabant
ondersteunende diensten, die voorzien in de behoeften van haar leden, een en ander mede door in
het kader van haar onderneming overeenkomsten, anders dan van verzekering, met leden en nietleden te sluiten en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. staat aan het hoofd van de groep Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. te ‘s-Hertogenbosch.
Ultimo 2019 behoren tot de groep:
 Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
 Hart voor Brabant doktersdiensten B.V.
Met ingang van 27 augustus 2017 beschikt Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. over
het volledige aandelenkapitaal van Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. Per deze datum maakt
Hart voor Brabant Doktersdiensten B.V. deel uit van de groep. Per deze datum heeft volledige
consolidatie plaats gevonden. Kosten en opbrengsten van Hart voor Brabant Doktersdiensten zijn
vanaf deze datum geconsolideerd in de winst en verliesrekening van de groep.
In het jaar 2019 is de Stichting CallCenter Centrale HuisartsenPosten Zuidoost Brabant (CCCHP)
opgeheven. De activa en passiva zijn per 1 mei 2019 ingebracht in de Coöperatieve Huisartsenposten
Oost Brabant. Alle personeelsleden van de CCCHP zijn met behoud van rechten per 1 mei 2019
overgenomen door de coöperatieve huisartsenposten Oost-Brabant.
5.1.2 Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2019.
5.1.3 Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
5.1.4 Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand
jaar.
5.1.5 Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te
maken.
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5.1.6 Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
De waarderingsgrondslagen voor materiële vaste activa en van voorzieningen zijn naar de mening van
het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen een
aantal schattingen en veronderstellingen.
5.1.7 Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Coöperatieve Huisartsenposten
Oost-Brabant U.A. samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de
meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten
kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen
worden uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap
kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie
betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt
afzonderlijk vermeld. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend worden niet betrokken in de consolidatie.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden
geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij
er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.
De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
 Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
 Hart voor Brabant doktersdiensten B.V.
 Stichting Callcenter Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (t/m 30 april 2019)
Per akte van 24 augustus 2017 is het 49% minderheidsbelang in Hart voor Brabant doktersdiensten
B.V. van de RAV Brabant Midden-West-Noord tegen nominale waarde (€ 8.820) overgedragen aan de
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. Per 24 augustus 2017 is de onderneming Hart
voor Brabant doktersdiensten B.V. daarmee een 100% dochter van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
De kernactiviteiten van Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. zijn het organiseren van het vervoer
van huisartsen in ANW-diensten, het detacheren van POH-GGZ medewerkers en het bieden van
dienstverlening aan huisartsen of huisartsengroepen.

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019 – concept 1.0

Pagina 48 / 95

Omdat de overdracht heeft plaats gevonden tegen nominale waarde is sprake van een overname
volgens het “Lucky Buy” principe. Dit betekent dat er op overnamedatum het verschil tussen de
waarde van het minderheidsbelang minus de overnamesom verantwoord is als badwill. Deze badwill
valt de komende jaren vrij ten gunste van het resultaat, conform de hiervoor geldende regelgeving.
5.1.8 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Tot verbonden partijen kunnen per balansdatum worden aangemerkt:
 Stichting Kwaliteit en Integratie
 Coöperatie ICT-regio Noordoost-Brabant U.A.

5.1.9 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare
verslaggeving regels volgens Titel 9 BW 2. In afwijking van het Besluit modellen jaarrekeningen is in
de balans de post ‘te verrekenen in tarieven’ afzonderlijk in de balans tot uiting gebracht. Dit is in
overeenstemming met de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tevens is in het
vermogen van de coöperatie een reserve aanvaardbare kosten (RAK) opgenomen, als gevolg van
richtlijnen van de NZa. Deze presentatiewijze is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Activa
en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

5.2

Financiële instrumenten

5.2.1 Algemeen
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel van
limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de
financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.
5.2.2 Kredietrisico
Het kredietrisico voor de onderneming bestaat uit het risico dat een andere tegenpartij zijn
contractuele verplichtingen niet nakomt. De onderneming loopt met name kredietrisico over
handelsvorderingen. Het kredietrisico op leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste
activa is beperkt. Als onderdeel van het door de directie geformuleerde kredietbeleid worden nieuwe
en bestaande klanten afzonderlijk op kredietwaardigheid beoordeeld. In die beoordeling worden,
indien voorhanden, externe kredietbeoordelingen, jaarrekeningen en betalingshistorie meegenomen.
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Deze limieten worden minimaal één keer per jaar opnieuw beoordeeld. De boekwaarde van de
financiële vaste activa geeft het maximale kredietrisico van de financiële vaste activa weer.
5.2.3 Renterisico
De onderneming loopt renterisico over de toekomstige kasstromen met betrekking tot de rente op de
opgenomen leningen. Voor alle rentedragende schulden is een variabele rente van toepassing.
Aangezien dit een werkkapitaalfaciliteit betreft, zijn er geen rentederivaten afgesloten om het risico af
te dekken.
5.2.4 Liquiditeitsrisico
Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de
beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven.
5.2.5 Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, is gelijk aan de boekwaarde ervan.

5.3

Waarderingsgrondslagen

5.3.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt geen rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend volgens onderstaande percentages van de
verkrijgingsprijs:

Licentiekosten software
Overige immateriële vaste activa

Afschrijving %
20%
20%

5.3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstigegebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt conform de voorschriften
van de NZa geen rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies
betrekking hebben. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend volgens, door de NZA
vastgestelde, onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs:
Materiële vaste activa:
Verbouwingen
Installaties
Kantoorapparatuur
Kantoorinventaris
Medische inventarissen
Overige apparatuur
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Communicatieapparatuur
Automatiseringsapparatuur
Vervoermiddelen
Inventarissen vervoermiddelen

20%
20%
20%
20%

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. worden direct ten laste van de
winst- en verliesrekening gebracht.
5.3.3 Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
nettovermogenswaarde methode. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden,
wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing
aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. in deze
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een
voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden
de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering. Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming
sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde
resultaat. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen, het in het
verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde
dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde. Indien sprake is van een bijzondere
waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats
ten laste van de winst-en-verliesrekening.
5.3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de
winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter
de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een
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inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/de
kasstroom genererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van
goodwill wordt niet teruggenomen.
5.3.5 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van
de geconsolideerde winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden
in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
5.3.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
5.3.7 Reserve aanvaardbare kosten
De reserve aanvaardbare kosten (RAK) betreft de gecumuleerde overschotten en tekorten van de
aanvaardbare infrastructurele en honorariumkosten van de Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. Conform de regelgeving van de NZa worden opbrengsten niet verrekend voor zover zij
binnen 2% van het totale budget blijven en worden de overschrijdingen of onderschrijdingen in kosten
en opbrengsten volledig ten gunste of ten laste van de reserve aanvaardbare kosten gebracht, voor
zover deze aanvaardbaar zijn. Kosten die als niet-aanvaardbare kosten worden beschouwd komen
ten laste van de overige reserves.
5.3.8 Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Een voorziening wordt in de balans
opgenomen wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het
gevolg is van een gebeurtenis in het verleden én waarvan een betrouwbare schatting kan worden
gemaakt én het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd
reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de
gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de
reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met
de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de
reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de
reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende
activiteiten van de onderneming.
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
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5.3.9

Kortlopende Schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

5.4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

5.4.1 Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt, wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog
moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze
kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende
lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
5.4.2 Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover 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.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding
ten gevolge van gratificaties wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding
is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden
gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking
genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste, respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid), worden de verwachte lasten verantwoord
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. 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
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arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste,
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
5.4.3 Pensioenen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. 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 Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant
U.A.. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij
het bedrijfstakpensioenfonds, pensioenfonds Zorg en Welzijn. Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft
door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2019 is de actuele
dekkingsgraad van het pensioenfonds 99,2%. De gemiddelde dekkingsgraad over 2019 bedraagt
96,5%. De dekkingsgraad lag op ultimo 2019 ruim boven de grens van 90% die door het ministerie
van sociale zaken is vastgesteld.
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. 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. Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
5.4.4 Waarderingsgrondslag WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Coöperatieve Huisartsenposten
Oost-Brabant U.A. zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.
5.4.5 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De
verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde
van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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5.5

Toelichting op de geconsolideerde balans Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant (na het voorstel tot resultaatbestemming)

5.5.1 Activa

Immateriele vaste activa

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties boekjaar
Boekwaarde per 31 December

31-12-2019
€

31-12-2018
€

2.759

10.066

0
-1.440
-1.440

0
-7.307
-7.307

1.319

2.759

Een specificatie van de immateriële vast activa is opgenomen in Bijlage 1.

Materiele vaste activa

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvestering
Mutaties boekjaar
Boekwaarde per 31 December

31-12-2019
€

31-12-2018
€

792.194

763.760

174.376
-181.906
-25.804
-33.334

210.679
-182.245
0
28.434

758.860

792.194

Een specificatie van de materiële vast activa is opgenomen in Bijlage 1.
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De vlottende activa bestaan uit de vorderingen en de overlopende activa en kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vorderingen op debiteuren
Voorziening wegens oninbaarheid
Totaal vorderingen op debiteuren
Waarborgsommen
Nog te ontvangen overige posten
Te vorderen vennootschapsbelasting

2.552.436
-20.182
2.532.254
10.878
312.968
0

2.311.228
-44.478
2.266.750
10.878
996.611
8.243

Totaal vorderingen

2.856.100

3.282.482

Overlopende activa

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

157.969

530.606

Totaal overlopende activa

157.969

530.606

31-12-2019
€

31-12-2018
€

In tarieven te verrekenen
In tarieven te verrekenen

3.353

6.421

Totaal in tarieven te verrekenen

3.353

6.421

Het verloop van de nog in tarieven te verrekenen is als volgt:
Stand per 1 januari 2019

6.421

Ontvangen in 2019 mbt 2017

-3.068

Nog in tarieven te verrekenen

3.353

Te verrekenen in 2020
Te verrekenen in 2021

3.315
38

Nog in tarieven te verrekenen

3.353
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

Kas
Banken
Kruisposten

6.031
278.683
1.303

0
882.529
1.000

Totaal Liquide middelen

286.017

883.529

Liquide middelen

De liquide middelen staan per balansdatum volledig vrij ter beschikking.
De Huisartsenposten Oost-Brabant beschikt ook over een kredietfaciliteit van €950.000,00 om dips in
de liquiditeit op te vangen (zie deel A, §5.4).
Bij deze kredietfaciliteit behoort ook een pandakte. In deze pandakte staat het onderpand beschreven,
wat bestaat uit roerende zaken (inventaris en voorraden) en alle rechten en vorderingen.
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5.5.2 Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene Reserve
Reserve aanvaardbare kosten
Totaal Eigen vermogen

31-12-2019
€

31-12-2018
€

29.894
-315.776
1.195.213

29.894
-72.886
1.485.626

909.331

1.442.634

Aan de algemene reserve wordt toegevoegd (onttrokken) het resultaat van de deelneming in Hart voor
Brabant doktersdiensten B.V, incl. de badwill die voortkomt uit de overname het minderheidsbelang in
2017, als elders toegelicht.
Verloop van de algemene reserve
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Waarde per 1 januari
Resultaat verdeling

-72.886
-242.890

33.847
-106.733

Algemene reserve

-315.776

-72.886

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Waarde per 1 januari
Dotatie ten gevolge van Nza nacalculatie 2017
Dotatie ten gevolge van volumeafwijking <= 2%
Resultaat op exploitatie

1.485.626
0
63.499
-353.912

1.637.986
3106
-293.244
137.778

Waarde per 31 december

1.195.213

1.485.626

Opbouw van de reserve aanvaardbare kosten naar Organisatie:
Cooperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A.
1.195.213
Stichting Call Center Centrale Huisartsen Posten
0

1.381.923
103.703

Totaal reserve aanvaardbare kosten:

1.485.626

Verloop van de reserve aanvaardbare kosten:
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

Voorziening jubileumuitkering

119.254

126.699

Totaal voorzieningen

119.254

126.699

Voorzieningen

De voorziening jubileumuitkering betreft een voorziening die pas op langere termijn (langer van 1 jaar)
tot uitkering zal komen.
Verloop van de voorzieningen:
Voorziening jubileumuitkering
Waarde per 1 januari
Dotatie voorziening
Onttrekking voorziening

31-12-2019
€

31-12-2018
€

126.699
2.257
-9.702

103.746
27.363
-4.410

119.254

126.699

De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden en overlopende passiva en zijn als volgt te
specificeren:
31-12-2019
31-12-2018
Kortlopende schulden
€
€
Crediteuren
Verschuldigde hon. huisartsen
Reserveringen
R/C Overige organisaties
Te betalen loonbelasting
Te betalen pensioenen
Te betalen salarissen
Te betalen vakantiegeld
Te betalen vakantiedagen
Te betalen overige personeelskosten
Te betalen omzetbelasting
Overige nog te betalen bedragen
Totaal Kortlopende schulden

453.197
588.800
61.568
155.455
438.704
123.017
30.896
355.395
219.344
1.518
11.683
575.993

1.009.295
579.383
0
511.824
510.684
83.496
4.111
349.051
178.260
17.477
15.188
606.754

3.015.570

3.865.523

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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Overlopende passiva
Badwill overname aandelen
Cumm vrijval overname aandelen
Boekwaarde Badwill
Totaal overlopende passiva

31-12-2019
€

31-12-2018
€

121.324
-101.861
19.463

121.324
-58.189
63.135

19.463

63.135

De badwill zal in een periode van 2018-2020 vrijvallen, het restant voor de vrijval in 2020 is €19.463

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019 – concept 1.0

Pagina 60 / 95

5.5.3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan met
een langlopend karakter.
Huurovereenkomsten:
 Ingaande 1 april 2005 is een huurovereenkomst afgesloten met de Stichting
Gezondheidscentrum Bommelerwaard inzake de huisartsenpost in Zaltbommel voor een
periode van 10 jaar. De huur is, na de 10 jaarstermijn, jaarlijks opzegbaar. De huur bedraagt
24.036 euro per jaar.
 Per 1 december 2008 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina
Ziekenhuis te Eindhoven, inzake huisartsenpost Eindhoven, Michelangelolaan 2. De
huurovereenkomst is oorspronkelijk aangegaan voor 10 jaar, en wordt telkens verlengd met
één jaar. De huur bedraagt 66.797 euro per jaar.
 Per 31 maart 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met St. Anna Zorggroep te Geldrop,
inzake Huisartsenpost te Geldrop, Bogardeind 2. De huurovereenkomst is verlengd tot 31
maart 2024. De huur bedraagt 38.458 euro per jaar.
 Per 1 juli 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV, inzake de
huur van kantoorruimte aan de Bruistensingel 660-679 te 's-Hertogenbosch. Deze
huurovereenkomst heeft een looptijd tot 30 juni 2024. De huur bedraagt 119.357 euro per jaar.
 Per 1 december 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina
Ziekenhuis te Eindhoven, inzake callcenter, Michelangelolaan 2. De huurovereenkomst heeft
een looptijd van 10 jaar, derhalve tot en met 30 november 2019 en wordt daarna telkens met
één jaar verlengd. De huur bedraagt 41.907 euro per jaar.
 Per 1 april 2013 is een huurovereenkomst aangegaan met de Stichting Ziekenhuis
Bernhoven, inzake de huur van de huisartsenpost aan Nistelrodeseweg 10 te Uden. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. De huur bedraagt 66.114 euro per jaar.
 Per 1 juli 2013 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV, inzake
kantoorruimte aan de Bruistensingel 640 te 's-Hertogenbosch, ten behoeve van triagepost.
Deze huurovereenkomst heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024. De huur bedraagt 32.021
euro per jaar.
 Per 1 april 2014 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Elkerliek Ziekenhuis te
Helmond, inzake huisartsenpost Helmond, Wesselmanlaan 25. De huurovereenkomst is
verlengd tot 31 maart 2024. Twaalf maanden voor het einde van het contract dient opzegging
plaats te vinden anders wordt de huurovereenkomst verlengd met vijf jaar. De huur bedraagt
77.171 euro per jaar.
 Per 15 februari 2016, is een huurovereenkomst afgesloten met Brabant Wonen, inzake
huisartsenpost Oss, Gezondheidslaan 1B te Oss, voor de periode van tien jaar, derhalve tot
14 februari 2026. De huurprijs bedraagt 35.717 euro per jaar.
 Per 15 juni 2015 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis
voor de huur van de huisartsenpost aan de Henri Dunantstraat 1 te 's-Hertogenbosch. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar, derhalve tot 15 juni 2025. De huur bedraagt
113.178 euro per jaar.
Leaseverplichtingen:
 Met Jos van Boxtel Lease is per 29 mei 2017 een overeenkomst gesloten tot lease van een
personenauto. Het contract heeft een looptijd tot 1 juni 2022. De jaarlijkse leaseprijs is 10.512
euro per jaar.
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5.5.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Corona pandemie
Het coronavirus heeft vanaf maart 2020 ook invloed op huisartsenposten Oost-Brabant. Door het
virus zijn het aantal telefonische consulten sterk gestegen en zijn het aantal consulten op de posten
gedaald. Dit zorgde voor een sterk omzetdaling, hiernaast stegen de kosten i.v.m. extra inzet
medewerkers en huisartsen, aanschaf van extra ICT apparatuur en de aanschaf van extra
beschermingsmaterialen. Om de daling van inkomsten op te vangen is er een tariefsaanpassing
gedaan per 1 mei 2020, de extra kosten i.v.m. de Coronacrisis worden vergoed door de
zorgverzekeraars middels ophoging van het budget 2020. Beide acties hebben ervoor gezorgd dat er
geen liquiditeitsproblemen zijn ontstaan en dat er een continuering was van de verschillende
bedrijfsprocessen.
Splitsing Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A en overgang naar éénhoofdige Raad van
Bestuur
Per 1 januari 2020 is de organisatiestructuur gewijzigd en is Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. gesplitst in een Coöperatie (ledenorganisatie) en uitvoeringsorganisatie
(Huisartsenposten Oost-Brabant B.V.). Met deze splitsing is een belangrijke stap gezet in de mate van
zeggenschap van de huisartsen in de inrichting van de eerstelijns spoedzorg in ANW-uren in de regio.
Deze aanpassing faciliteert regionalisatie, vergroot de zeggenschap van huisartsen en behoudt de
voordelen van een grote centrale organisatie. De ontwikkeling naar een meer regionaal
georganiseerde, integrale huisartsenzorg is een belangrijk onderdeel van de transitie van
Huisartsenposten Oost- Brabant en vloeit voort uit de wens en ambitie om de post weer van de
huisarts te maken.
Concreet houdt de wijziging dat de coöperatie, waarin belangenbehartiging van leden en uitvoering
van de zorg in één rechtspersoon was verenigd, is opgesplitst in een ledencoöperatie en een B.V.
Huisartsenposten Oost-Brabant (Huisartsenposten Oost-Brabant B.V). De coöperatie wordt sinds 1
januari bestuurd door 5 huisartsen. Het bestuur bestaat voornamelijk uit coöperatieleden die een
regioverdeling kennen en zijn benoemd door de ledenraad.
Vanaf 1 april 2020 is een éénhoofdige Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor Huisartsenposten
Oost-Brabant B.V.

5.6

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant

5.6.1 Bedrijfsopbrengsten

Opbrengst verrichtingen
Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites
Totaal opbrengst verrichtingen
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2019
€

2018
€

3.227.222
17.051.613
3.149.870
23.428.705

3.075.350
15.886.478
3.264.823
22.226.651
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Specificatie opbrengsten 2019
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

01-01-2019 /
31-01-2019

01-02-2019 /
30-06-2019

01-07-2019 /
31-12-2019

9.290
10.772
1.568
21.630

53.876
57.476
7.093
118.445

65.923
69.921
8.390
144.234

gedecl telef consulten
gedecl consulten
gedecl visites
verrichtingen

Tarief telef consulten
Tarief consult
Tarief visite

€
€
€

25,00 €
113,74 €
170,60 €

25,00 €
114,69 €
172,04 €

Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites

€
232.250 € 1.346.902 € 1.648.070
€ 1.225.207 € 6.591.930 € 9.234.476
€
267.501 € 1.220.273 € 1.662.097

Opbrengsten voorgaande jaren
Toeslagen cf NZa beschikking voorgaande
jaren
Consulten
Visites

01-01-2019 /
01-02-2019
€
€
-

01-02-2019 /
31-12-2019
€
0,02
€
0,03

Opbrengsten oude jaren
Consulten
Visites

€
€

€
€
€

2.548
520
3.068

In tarieven te verrekenen t/m 2018
Totaal verrekend in tarieven in 2019

€
€

6.421
3.068

Nog te verrekennen in tarieven in 2021

€

3.353

-

25,00
132,07
198,11

2019
€

2018
€

Gedeclareerde opbrengst u.h.v. WLZ/PI
Opbrengst openstelling 17.00-18.00
Subsidies
Opbrengsten detachering Stichting Haspel
Dienstverlening aan derden
Overige opbrengsten

25.152
151.000
-5.480
2.343.323
0
384.009

10.519
146.000
10.000
2.197.949
46.892
421.686

Totaal opbrengst overige opbrengsten

2.898.004

2.833.046

Overige opbrengsten
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Gemiste opbrengsten/ Oninbaar

2019
€

2018
€

Gemiste opbrengsten/ Oninbaar

-433.933

-43.430

2019
€

2018
€

8.130.383
2.070.534
2.058.217
1.174.936

8.738.065
2.367.117
2.310.355
1.273.184

13.434.070

14.688.721

5.6.2 Bedrijfslasten

Personeelskosten
Salariskosten personeel in loondienst
Sociale lasten en pensoenpremies
Kosten extern personeel
Overige personeelskosten
Totaal Personeelskosten

Personeelskosten zijn in 2019 lager dan in 2018, dit word veroorzaakt door het uitbesteden van het
vervoer per 1 januari 2019. Met deze overgang zijn ook de personeelsleden, verantwoordelijk voor het
vervoer, uit dienst getreden bij Hart voor Brabant BV.

Salariskosten personeel in loondienst

2019
€

2018
€

Salariskosten
Doorberekende salariskosten aan derden

8.130.383
0

8.748.973
-10.908

Totaal salariskosten personeel in loondienst

8.130.383

8.738.065

Aantal werknemers
In dienst per 1 januari 2019
Nieuw in dienst in 2019
Uit dienst in 2019
In dienst per 31 december 2019

Man
44
43
-30
57

Vrouw
326
173
-147
352

Totaal
370
216
-177
409

Aantal FTE
In dienst per 1 januari 2019
In dienst per 31 december 2019

Man
16,4
17,7

Vrouw
124,1
129,7

Totaal
140,5
147,4
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2019
€

2018
€

Premie pensioenen
Sociale verzekeringspremies
Overige sociale lasten

705.129
1.319.076
46.329

804.309
1.510.459
52.349

Totaal sociale lasten en pensioenpremies

2.070.534

2.367.117

2019
€

2018
€

Kosten extern personeel

2.058.217

2.310.355

Totaal kosten extern personeel

2.058.217

2.310.355

2019
€

2018
€

33.328
161.733
270.512
211.949
366.582
71.839
58.993

35.105
121.788
357.819
244.710
379.002
41.190
93.570

1.174.936

1.273.184

2019
€

2018
€

2.737.730
2.038.180
1.699.634
27.289
347.393
73.761

2.621.929
1.951.624
1.633.344
32.637
289.516
72.035

6.923.986

6.601.085

Sociale lasten en pensioenpremies

Kosten extern personeel

Overige personeelskosten
Vaccinatiekosten/kosten gezondheidszorg
Kosten bij- en nascholing huisartsen
Kosten bij- en nascholing personeel
Reis- en verblijfkosten
Kosten personeelsverzekeringen
Kosten werving & selectie
Overige personeelskosten
Totaal overige personeelskosten

Honorarium huisartsen
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium

huisartsen avonddienst
huisartsen nachtdienst
huisartsen weekenddienst
huisartsen achterwacht
huisartsen waarnemers
huisartsen onverdeeld

Totaal honorarium huisartsen
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2019
€

2018
€

0
7.258
46.866
0
27.805
31.359
35.720
34.338

7.307
7.849
33.369
24.312
26.336
32.204
36.739
21.436

183.346

189.552

2019
€

2018
€

Kosten chauffeurs & auto's

1.930.461

248.434

Totaal vervoerskosten

1.930.461

248.434

Afschrijvingskosten
Afschrijving licentiekostensoftware
Afschrijving niet med. Inventarissen
Afschrijving automatiseringsapparatuur
Afschrijving vervoermiddelen
Afschrijving verbouwingen
Afschrijving medische inventaris
Afschrijving kantoorinventaris
Afschrijving communicatie apparatuur
Totaal afschrijvingskosten

Vervoerskosten

De hogere vervoerskosten is een vertekend beeld, in 2018 werd het vervoer georganiseerd door Hart
voor Brabant. Vanaf 2019 is het vervoer uitbesteed aan een externe partij. De vervoerskosten over
2018 zitten in de geconsolideerde jaarrekening in de personeelskosten, in de enkelvoudige
jaarrekening van de Huisartsenposten Oost-Brabant valt te herleiden dat de vervoerskosten in 2019
60K lager liggen ten opzicht van 2018.
2019
€

2018
€

Huisvestingskosten
Kosten instrumentarium
Kosten automatisering
Kosten telecom
Organisatiekosten

920.806
366.064
1.514.944
17.472
1.133.757

942.596
307.084
1.199.243
-13.146
1.111.593

Totaal overige bedrijfskosten

3.953.043

3.547.370

Overige bedrijfskosten

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019 – concept 1.0

Pagina 66 / 95

2019
€

2018
€

Huurkosten huisvesting
Servicekosten huisvesting
Verzekering huisvesting
Kosten energie
Schoonmaakkosten
Kosten onderhoud huisvesting
Kosten catering en keukenbenodigdheden
Overige huisvestingskosten

669.272
61.456
15.437
28.518
102.235
8.735
17.741
17.412

634.208
110.439
24.535
21.747
97.987
7.002
21.437
25.241

Totaal huisvestingskosten

920.806

942.596

2019
€

2018
€

Kosten medicijnen
Kosten medische verbruiksartikelen
Overige instrumentariumkosten

40.385
298.103
27.576

43.773
241.392
21.919

Totaal kosten instrumentarium

366.064

307.084

2019
€

2018
€

769.616
496.612
248.716

504.720
436.442
258.081

1.514.944

1.199.243

2019
€

2018
€

-84.609
0
102.081

-84.015
10.178
60.691

17.472

-13.146

Huisvestingskosten

Kosten instrumentarium

Kosten automatisering
Onderhoudskosten soft-/hardware
Licentiekosten software
Ontwikkelingskosten ICT
Totaal kosten automatisering

Kosten telecom
Telefoonkosten
Onderhoudskosten telefoon
Overige telecomkosten
Totaal kosten telecom

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019 – concept 1.0

Pagina 67 / 95

2019
€

2018
€

127.554
73.507
22.759
76.130
51.731
249.767
151
91.446
0
15.914
2.135
126.097
2.754
0
77966
13.592
26.536
219.391
0
-43.673

54.207
87.623
22.362
31.531
63.962
321.788
5.266
100.494
4.247
25.001
2.268
159.940
107.562
10.095
0
11.884
27.125
119.880
0
-43.642

1.133.757

1.111.593

Specificatie accountantskosten

2019
€

2018
€

Controle van de jaarrekening
Overige ocontrolewerkzaamheden
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

36.500
0
15.231
0

63.962
0
0
0

51.731

63.962

2019
€

2018
€

Financiele baten en lasten

-1.180

-198

Totaal financiële baten en lasten

-1.180

-198

Organisatiekosten
Kosten overige verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Verzendkosten
Kosten uitbesteding administratie
Accountantskosten
Advieskosten
Kosten public relations
Bestuurskosten
Overige vacatiegelden
Representatiekosten
Abonnementen en literatuur
Kosten contributies
Kosten kwaliteitsplan
Kosten clientenraad
Kosten communicatie
Bankkosten
Kosten beveiligingsdienst
Overige organisatiekosten
Doorberekende organisatiekosten
Vrijval badwill overname aandelen
Totaal Organisatiekosten

5.6.3 Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten
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5.6.4 Vennootschapsbelasting
2019
€

2018
€

Vennootschapsbelasting

0

0

Totaal vennootschapsbelasting

0

0

Vennootschapsbelasting

5.6.5 Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer er een relatie bestaat tussen de instelling,
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden,
is opgenomen onder punt 4.4 van de enkelvoudige jaarrekening van Coöperatieve Huisartsenposten
Oost-Brabant U.A.
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DEEL C. Enkelvoudige Jaarrekening Huisartsenposten OostBrabant
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1

Enkelvoudige Balans Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. (na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

1.319
733.211
1

Totaal vaste activa

2.759
688.514
8.249
734.531

699.522

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Te verrekenen in tarieven
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
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2.800.120
157.969

2.717.113
518.439
2.958.089

3.235.552

3.353

6.421

76.589

704.267

3.772.562

4.645.762
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PASSIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten

-107.566
1.195.213

Totaal Eigen vermogen
Voorzieningen

-42.992
1.381.923
1.087.647

1.338.931

89.510

77.294

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

2.575.942
19.463

3.166.402
63.135

Totaal Vlottende passiva

2.595.405

TOTAAL PASSIVA

3.772.562
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2

Enkelvoudige winst- en verliesrekening Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
Exploitatie
Jaar 2019
€

Exploitatie
Jaar 2018
€

Opbrengst verrichtingen
Overige opbrengsten
Niet inbare verrichtingen

23.428.705
706.340
-433.933

22.226.651
491.297
-38.169

Som der bedrijfsopbrengsten

23.701.112

22.679.779

Personeelskosten
Honorarium huisartsen
Afschrijvingskosten
Vervoerskosten
Overige bedrijfskosten

11.088.543
6.923.986
152.543
1.930.461
3.950.996

10.758.254
6.584.636
130.933
1.991.200
3.323.384

Som der bedrijfslasten

24.046.529

22.788.407

-345.417

-108.628

Financiele baten en lasten

-1.322

-90

Resultaat deelneming

-8.248

-150.375

-354.987

-259.093

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

EXPLOITATIE RESULTAAT

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019 – concept 1.0

Pagina 73 / 95

3

Bestemming exploitatie

Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat te verdelen:
Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten:

290.413

Onttrekking aan de algemene reserve:

64.574
________

Totaal Bestemming exploitatie

_354.987

De mutatie op de reserve aanvaardbare kosten wordt berekend op grond van de NZa
systematiek.
Hierbij zijn alle zorgactiviteiten in beschouwing genomen. Alle resultaten van de overige
activiteiten worden toegerekend aan de algemene reserve.
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4

Toelichtingen op de enkelvoudige jaarrekening

4.1

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige
jaarrekening

4.1.1 Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de
enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in
groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in
overeenstemming met paragraaf 5.1.7 van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de
grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat
wordt verwezen naar de in deel B opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en
winst-en-verliesrekening.
4.1.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreft de deelneming in Hart voor Brabant doktersdiensten B.V.,
gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Bruistensingel 660.
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4.2

Toelichting op de enkelvoudige balans

4.2.1 Activa
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Boekwaarde per 1 januari

2.759

10.066

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties boekjaar

0
-1.440
-1.440

0
-7.307
-7.307

1.319

2.759

Immateriele vaste activa

Boekwaarde per 31 December

Een specificatie van de immateriële vast activa is opgenomen in Bijlage 2.

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Activa in bestelling
Mutaties boekjaar
Boekwaarde per 31 December

688.514

521.388

195.800
-151.103
0
44.697

290.752
-123.626
0
167.126

733.211

688.514

Een specificatie van de materiële vast activa is opgenomen in Bijlage 2.

Financiële vaste activa

Waarde per 1 januari
Overname aandelen
Resultaat deelneming
Waarde per 31 December

31-12-2019
€

31-12-2018
€

8.249
0
-8.248

158.624
0
-150.375

1

8.249

Resultaat deelneming is de 100% deelneming in Hart voor Brabant Doktersdiensten BV
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De vlottende activa bestaan uit de vorderingen en de overlopende activa en kunnen als volgt
worden gespecificeerd:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vorderingen op debiteuren
Voorziening wegens oninbaarheid
Totaal vorderingen op debiteuren
Waarborgsommen
Voderingen op groepsmaatschappijen
en deelnemingen
Nog te ontvangen overige posten

2.343.501
-20.182
2.323.319
10.878

1.765.638
-44.478
1.721.160
10.878

379.384
86.539

0
985.075

Totaal vorderingen

2.800.120

2.717.113

Overlopende activa

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

157.969

518.439

Totaal overlopende activa

157.969

518.439

In tarieven te verrekenen

31-12-2019
€

31-12-2018
€

In tarieven te verrekenen

3.353

6.421

Totaal in tarieven te verrekenen

3.353

6.421

Stand per 1 januari 2019

6.421

Ontvangen in 2019 mbt 2017

-3.068

Nog in tarieven te verrekenen

3.353

Te verrekenen in 2020
Te verrekenen in 2021

3.315
38

Nog in tarieven te verrekenen

3.353

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Kas
Banken
Kruisposten

6.031
69.255
1.303

0
703.267
1.000

Totaal Liquide middelen

76.589

704.267

Liquide middelen
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4.2.2 Passiva
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Kapitaal
Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten

29.894
-137.460
1.195.213

29.894
-72.886
1.381.923

Totaal Eigen vermogen

1.087.647

1.338.931

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Waarde per 1 januari
Resultaat verdeling

-72.886
-64.574

33.847
-106.733

Algemene reserve

-137.460

-72.886

Eigen vermogen

Verloop van de algemene reserve

De algemene reserve heeft volledig betrekking op de deelneming in Hart voor Brabant
doktersdiensten B.V.
Verloop van de reserve aanvaardbare kosten:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Waarde per 1 januari
Inbreng st. CCCHP per 1 mei 2019
Dotatie ten gevolge van NZa nacalculatie 2017
Dotatie ten gevolge van volumeafwijking <= 2%
Resultaat op exploitatie

1.381.923
103.703
0
63.499
-353.912

1.534.283

Waarde per 31 december

1.195.213

1.381.923

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Voorziening jubileumuitkering

89.510

77.294

Totaal voorzieningen

89.510

77.294

Voorzieningen

3.106
-293.244
137.778

De voorziening jubileumuitkering betreft een voorziening die pas op langere termijn tot uitkering
zal komen.
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Verloop van de voorzieningen:
Voorziening jubileumuitkering
Waarde per 1 januari
Dotatie voorziening
Onttrekking voorziening

31-12-2019
€

31-12-2018
€

77.294
12.216
0

55.271
25.284
-3.261

89.510

77.294

De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva en zijn
als volgt te specificeren:
Kortlopende schulden
Crediteuren
Verschuldigde hon. huisartsen
Reserveringen
Te betalen loonbelasting
Te betalen pensioenen
Te betalen salarissen
Te betalen vakantiegeld
Te betalen vakantiedagen
Te betalen overige personeelskosten
Te betalen omzetbelasting
Overige nog te betalen bedragen
Totaal Kortlopende schulden

Overlopende passiva
Badwill overname aandelen
Cumm vrijval overname aandelen
Boekwaarde Badwill
Totaal overlopende passiva
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

435.544
588.800
61.568
354.027
62.342
32.233
270.369
180.287
1.518
13.261
575.993

813.038
579.383
609.349
275.150
51.889
2.543
231.593
134.782
17.477
-30.562
481.760

2.575.942

3.166.402

31-12-2019
€

31-12-2018
€

121.324
-101.861
19.463

121.324
-58.189
63.135

19.463

63.135
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4.2.3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan
met een langlopend karakter.
Huurovereenkomsten:
 Ingaande 1 april 2005 is een huurovereenkomst afgesloten met de Stichting
Gezondheidscentrum Bommelerwaard inzake de huisartsenpost in Zaltbommel voor
een periode van 10 jaar. De huur is, na de 10 jaarstermijn, jaarlijks opzegbaar. De huur
bedraagt 24.036 euro per jaar.
 Per 1 december 2008 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina
Ziekenhuis te Eindhoven, inzake huisartsenpost Eindhoven, Michelangelolaan 2. De
huurovereenkomst is oorspronkelijk aangegaan voor 10 jaar, en wordt telkens verlengd
met één jaar. De huur bedraagt 66.797 euro per jaar.
 Per 31 maart 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met St. Anna Zorggroep te
Geldrop, inzake Huisartsenpost te Geldrop, Bogardeind 2. De huurovereenkomst is
verlengd tot 31 maart 2024. De huur bedraagt 38.458 euro per jaar.
 Per 1 juli 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV,
inzake de huur van kantoorruimte aan de Bruistensingel 660-679 te 's-Hertogenbosch.
Deze huurovereenkomst heeft een looptijd tot 30 juni 2024. De huur bedraagt 119.357
euro per jaar.
 Per 1 december 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina
Ziekenhuis te Eindhoven, inzake callcenter, Michelangelolaan 2. De huurovereenkomst
heeft een looptijd van 10 jaar, derhalve tot en met 30 november 2019 en wordt daarna
telkens met één jaar verlengd. De huur bedraagt 41.907 euro per jaar.
 Per 1 april 2013 is een huurovereenkomst aangegaan met de Stichting Ziekenhuis
Bernhoven, inzake de huur van de huisartsenpost aan Nistelrodeseweg 10 te Uden. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. De huur bedraagt 66.114 euro per
jaar.
 Per 1 juli 2013 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV,
inzake kantoorruimte aan de Bruistensingel 640 te 's-Hertogenbosch, ten behoeve van
triagepost. Deze huurovereenkomst heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024. De huur
bedraagt 32.021 euro per jaar.
 Per 1 april 2014 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Elkerliek Ziekenhuis
te Helmond, inzake huisartsenpost Helmond, Wesselmanlaan 25. De
huurovereenkomst is verlengd tot 31 maart 2024. Twaalf maanden voor het einde van
het contract dient opzegging plaats te vinden anders wordt de huurovereenkomst
verlengd met vijf jaar. De huur bedraagt 77.171 euro per jaar.
 Per 15 februari 2016, is een huurovereenkomst afgesloten met Brabant Wonen, inzake
huisartsenpost Oss, Gezondheidslaan 1B te Oss, voor de periode van tien jaar,
derhalve tot 14 februari 2026. De huurprijs bedraagt 35.717 euro per jaar.
 Per 15 juni 2015 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Jeroen Bosch
Ziekenhuis voor de huur van de huisartsenpost aan de Henri Dunantstraat 1 te 'sHertogenbosch. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar, derhalve tot 15
juni 2025. De huur bedraagt 113.178 euro per jaar.
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4.3

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van de
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant

4.3.1 Bedrijfsopbrengsten

Opbrengst verrichtingen
Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites
Totaal opbrengst verrichtingen

Specificatie opbrengsten 2019
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

2019
€

2018
€

3.227.222
17.051.613
3.149.870
23.428.705

3.075.350
15.886.478
3.264.823
22.226.651

01-01-2019 /
31-01-2019

01-02-2019 /
30-06-2019

01-07-2019 /
31-12-2019

9.290
10.772
1.568
21.630

53.876
57.476
7.093
118.445

65.923
69.921
8.390
144.234

gedecl telef consulten
gedecl consulten
gedecl visites
verrichtingen

Tarief telef consulten
Tarief consult
Tarief visite

€
€
€

25,00 €
113,74 €
170,60 €

25,00 €
114,69 €
172,04 €

25,00
132,07
198,11

Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites

€
232.250 € 1.346.902 € 1.648.070
€ 1.225.207 € 6.591.930 € 9.234.476
€
267.501 € 1.220.273 € 1.662.097

De in rekening gebrachte tarieven zijn exclusief opslagen voorgaande jaren en zijn
overeenkomstig de door de NZa vastgestelde tarieven.
Opbrengsten voorgaande jaren
Toeslagen cf NZa beschikking voorgaande 01-01-2019 /
jaren
01-02-2019
Consulten
€
Visites
€
Opbrengsten oude jaren
Consulten
Visites

€
€

-

01-02-2019 /
31-12-2019
€
0,02
€
0,03

€
€
€

2.548
520
3.068

In tarieven te verrekenen t/m 2018
Totaal verrekend in tarieven in 2019

€
€

6.421
3.068

Nog te verrekennen in tarieven in 2021

€

3.353

De in rekening gebrachte opslagen voorgaande jaren in de tarieven zijn overeenkomstig de
door de NZa vastgestelde tarieven.
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2019
€

2018
€

Gedeclareerde opbrengst u.h.v. WLZ/PI
Opbrengst openstelling 17.00-18.00
Subsidies
Overige Opbrengsten

25.152
151.000
-5.480
535.668

10.519
146.000
10.000
324.778

Totaal overige opbrengsten

706.340

491.297

Gemiste opbrengsten/ Oninbaar

2019
€

2018
€

Gemiste opbrengsten/ Oninbaar

-433.933

-38.169

2019
€

2018
€

6.136.904
1.539.011
2.376.536
1.036.092

4.845.435
1.338.253
3.573.021
1.001.545

11.088.543

10.758.254

Overige opbrengsten

4.3.2 Bedrijfslasten

Personeelskosten
Salariskosten personeel in loondienst
Sociale lasten en pensoenpremies
Kosten extern personeel
Overige personeelskosten
Totaal Personeelskosten

Voor de bezoldiging van bestuurders wordt verwezen naar de toelichting in het kader van de
WNT.
Aantal werknemers
In dienst per 1 januari 2019
Nieuw in dienst in 2019
Uit dienst in 2019
In dienst per 31 december 2019

Man
33
41
-27
47

Vrouw
227
160
-143
244

Totaal
260
201
-170
291

Aantal FTE
In dienst per 1 januari 2019
In dienst per 31 december 2019

Man
9,7
11,9

Vrouw
81,9
84,7

Totaal
91,6
96,6

Sociale lasten en pensioenpremies

2019
€

2018
€

519.353
985.420
34.238

458.107
850.500
29.646

1.539.011

1.338.253

Premie pensioenen
Sociale verzekeringspremies
Overige sociale lasten
Totaal sociale lasten en pensioenpremies
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2019
€

2018
€

Kosten extern personeel
Doorbelaste salariskosten binnen de groep

2.057.139
319.397

2.242.258
1.330.763

Totaal kosten extern personeel

2.376.536

3.573.021

2019
€

2018
€

30.329
161.733
267.602
169.704
270.245
71.839
64.640

23.717
121.788
350.523
140.426
239.670
41.190
84.231

1.036.092

1.001.545

2019
€

2018
€

2.737.730
2.038.180
1.699.634
27.289
347.393
73.761

2.621.929
1.951.624
1.630.155
32.637
289.516
58.775

6.923.986

6.584.636

2019
€

2018
€

0
5.296
36.642
25.155
18.565
32.547
34.338

7.307
4.487
23.145
23.686
18.363
32.509
21.436

152.543

130.933

Kosten extern personeel

Overige personeelskosten
Vaccinatiekosten/kosten gezondheidszorg
Kosten bij- en nascholing huisartsen
Kosten bij- en nascholing personeel
Reis- en verblijfkosten
Kosten personeelsverzekeringen
Kosten werving & selectie
Overige personeelskosten
Totaal overige personeelskosten

Honorarium huisartsen
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium

huisartsen avonddienst
huisartsen nachtdienst
huisartsen weekenddienst
huisartsen achterwacht
huisartsen waarnemers
huisartsen onverdeeld

Totaal honorarium huisartsen

Afschrijvingskosten
Afschrijving licentiekosten software
Afschrijving niet med. Inventarissen
Afschrijving automatiseringsapparatuur
Afschrijving verbouwingen
Afschrijving medische inventaris
Afschrijving kantoorinventaris
Afschrijving communicatie apparatuur
Totaal afschrijvingskosten
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2019
€

2018
€

Kosten chauffeurs & auto's

1.930.461

1.991.200

Totaal vervoerskosten

1.930.461

1.991.200

Overige bedrijfskosten

2019
€

2018
€

Huisvestingskosten
Kosten instrumentarium
Kosten automatisering
Kosten telecom
Organisatiekosten

921.094
358.825
1.524.938
12.816
1.133.325

931.943
295.171
1.191.137
-19.650
924.783

Totaal overige bedrijfskosten

3.950.998

3.323.384

2019
€

2018
€

Huurkosten huisvesting
Servicekosten huisvesting
Verzekering huisvesting
Kosten energie
Schoonmaakkosten
Kosten onderhoud huisvesting
Kosten catering en keukenbenodigdheden
Overige huisvestingskosten

669.272
61.456
16.420
28.518
102.235
8.735
17.741
16.717

634.208
110.439
15.223
21.747
97.248
7.002
21.437
24.639

Totaal huisvestingskosten

921.094

931.943

2019
€

2018
€

Kosten medicijnen
Kosten medische verbruiksartikelen
Overige instrumentariumkosten

40.385
288.214
30.226

43.773
229.479
21.919

Totaal kosten instrumentarium

358.825

295.171

2019
€

2018
€

779.610
496.612
248.716

496.614
436.442
258.081

1.524.938

1.191.137

Vervoerskosten

Specificatie overige bedrijfskosten:
Huisvestingskosten

Kosten instrumentarium

Kosten automatisering
Onderhoudskosten soft-/hardware
Licentiekosten software
Ontwikkelingskosten ICT
Totaal kosten automatisering
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2019
€

2018
€

Telefoonkosten
Onderhoudskosten telefoon
Overige telecomkosten

12.816
0
0

-90.519
10.178
60.691

Totaal kosten telecom

12.816

-19.650

2019
€

2018
€

127.554
73.262
22.759
76.130
51.731
241.539
151
91.446
0
15.241
2.135
126.097
2.754
0
77.966
12.737
26.536
228.960
0
-43.673

54.207
86.655
22.362
31.531
59.334
176.255
4.000
100.494
4.247
22.389
2.268
159.765
107.562
10.095
0
10.897
27.125
120.763
-31.524
-43.642

1.133.325

924.783

2019
€

2018
€

Financiele baten en lasten

-1.322

-90

Totaal financiële baten en lasten

-1.322

-90

Kosten telecom

Organisatiekosten
Kosten overige verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Verzendkosten
Kosten uitbesteding administratie
Accountantskosten
Advieskosten
Kosten public relations
Bestuurskosten
Overige vacatiegelden
Representatiekosten
Abonnementen en literatuur
Kosten contributies
Kosten kwaliteitsplan
Kosten clientenraad
Kosten communicatie
Bankkosten
Kosten beveiligingsdienst
Overige organisatiekosten
Doorberekende organisatie kosten
Vrijval badwill overname aandelen
Totaal Organisatiekosten

4.3.3 Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten
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4.3.4 Resultaat deelnemingen
2019
€

2018
€

Resultaat deelneming Hart voor Brabant B.V.

-8.248

-150.375

Totaal resultaat deelnemingen

-8.248

-150.375

Resulaat deelneming

4.3.5 Winstbestemming
De statutaire regeling omtrent winstbestemming is als volgt.
Artikel 29.5: Van de eventuele winst, zoals die uit de jaarrekening blijkt, kan een door de
ledenraad te bepalen gedeelte worden gereserveerd.
Artikel 29.6: Het na inachtneming van het vorige lid resterende wordt aangewend ten bate van
een vrijgesteld lichaam in de zin van artikel 5, lid 1, onderdeel c Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 of een algemeen maatschappelijk belang.
Het voorstel is het resultaat te verdelen volgens de verdeling van het exploitatiesaldo in de
winst- en verlies rekening.

4.4

Toelichting bezoldiging topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant
U.A. valt als huisartsendienstenstructuur onder de werking van deze wet. Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. is op basis van de klasse- indeling in het kader van de
WNT ingedeeld in klasse IV.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris
worden aangemerkt.
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Gegevens 2019
bedragen x € 1

H.J.A.M. Geboers

S.A.J.J. Rikken

Functiegegevens

Bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12
100%
Ja

1/1 - 31/12
89%
Nee

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

Bezoldiging

€
€
€

147.717,07 €
11.547,57 €
159.264,64 €

110.818,62
110.818,62

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

179.000,00 €

159.310,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

H.J.A.M. Geboers

S.A.J.J. Rikken

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

Bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12
1,00

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Ja

Dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging

Bezoldiging

€
€
€

146.900,00 €
11.354,00 €
158.254,00 €

142.896,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

172.000,00 €

187.483,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele
WNT maximum hebben ontvangen. Er zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn, of hadden moeten worden.
Gegevens 2019
H.A. van Eck

H.H.A.M. Janssen

J.S. Wazirali

Y.W. van
Kemenade

A.G.H. Groot
Roessink

W. van Herpen

E.C.M. de Jaeger

K.P. Bak

M.A.G. Frissen

E.C.M. van der
Wilden - van Lier

H. Otte

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

Voorzitter
1/1 - 31/3

Voorzitter
1/4 - 31/12

Lid
1/4 - 31/12

Lid
1/4 - 31/12

Lid
20/6 - 31/12

Lid
20/6 - 31/12

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

NvT
NvT
NvT

NvT
NvT
NvT

NvT
NvT
NvT

NvT
NvT
NvT

NvT
NvT
NvT

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

NvT

NvT

NvT

NvT

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

NvT

NvT

NvT

H.A. van Eck

H.H.A.M. Janssen

Voorzitter
1/1 - 4/12

Lid
1/1 - 11/11

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

3.000
6.620,55 €
NvT

9.000
20.229,45 €
NvT

9.000
13.486,30 €
NvT

9.000
13.486,30 €
NvT

6.330
9.563,01 €
NvT

6.361
9.563,01
NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

NvT

J.S. Wazirali

Y.W. van
Kemenade

A.G.H. Groot
Roessink

W. van Herpen

E.C.M. de Jaeger

K.P. Bak

M.A.G. Frissen

E.C.M. van der
Wilden - van Lier

H. Otte

Lid
1/1 - 16/11

Lid
1/1 - 1/4

Lid
1/1 - 4/12

Voorzitter
3/12 - 31/12

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

500
2050

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

NvT
NvT

€

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€
€
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5.927,00 €
23.821,00 €

5.582,00 €
14.844,00 €

5.862,00 €
15.079,00 €

1.022,00 €
4.241,00 €
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6.875,00
15.881,00

DEEL D. Specificaties behorende bij de jaarrekening

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2019 – concept 1.0

Pagina 89 / 95

Specificatie A. Overzicht immateriële en materiële vaste activa van de geconsolideerde balans
a. Immateriële vaste activa
Afschrijvings
perc

Aanschafwaarde
31-12-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschafwaarde
31-12-2019

Cumm
afschrijving
31-12-2018

afschrijving
Cum
boekjr
afschrijving
31-12-2019

boekwaarde

boekwaarde

31-12-2018

31-12-2019

Immateriele vaste activa
Computerpogramma's

20%

114.160

0

0

114.160

111.401

Aanschafwaarde
31-12-2019

Cumm
afschrijving
31-12-2018

1.440

112.841

2.759

1.319

b. Materiële vaste activa
Afschrijvings
perc

Aanschafwaarde
31-12-2018

Investeringen

Desinvesteringen

afschrijving
Cum
boekjr
afschrijving
31-12-2019

boekwaarde

boekwaarde

31-12-2018

31-12-2019

Materiele vaste activa
Verbouwingen

10% & 5%

187.536

3.575

0

191.111

55.485

10.759

66.244

132.051

Installaties

10%

142.815

0

0

142.815

60.371

15.606

75.977

82.444

124.867
66.838

Medische inventarissen

10%

251.587

2.775

0

254.362

137.296

29.876

167.172

114.291

87.190

Kantoorinventaris

10%

367.394

26.819

0

394.213

191.153

36.001

227.154

176.241

167.059

Kantoorapparatuur

20%

230.097

141.207

0

371.304

146.910

63.397

210.307

83.187

160.997

Overige apparatuur

20%

35.212

0

0

35.212

17.351

6.779

24.130

17.861

11.082

Telecom apparatuur

20%

293.317

0

0

293.317

133.002

19.487

152.489

160.315

140.828

Vervoermiddelen

20%

220.386

0

-25.804

194.582

194.582

0

194.582

25.804

0

Totaal materiele vaste activa
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1.876.915

936.150

181.906

1.118.056

792.194

758.860

Specificatie B. Overzicht immateriële en materiële vaste activa van de enkelvoudige balans
a. Immateriële vaste activa
Afschrijvings
perc

Aanschafwaarde
31-12-2018

Inbreng
CCCHP

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschafwaarde
31-12-2019

Cumm
afschrijving
31-12-2018

Inbreng
CCCHP

afschrijving
boekjr

Cum
afschrijving
31-12-2018

boekwaarde

boekwaarde

31-12-2018

31-12-2019

Immateriele vaste activa
Computerpogramma's

20%

114.160

0

0

0

114.160

111.401

0

1.440

112.841

2.759

1.319

b. Materiële vaste activa
Afschrijvings
perc

Aanschafwaarde
31-12-2018

Inbreng
CCCHP

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschafwaarde
31-12-2019

Cumm
afschrijving
31-12-2018

afschrijving
boekjr

Cum
afschrijving
31-12-2019

boekwaarde

boekwaarde

31-12-2018

31-12-2019

Materiele vaste activa
Verbouwingen

10% & 5%

187.536

0

3.575

0

191.111

55.485

10.759

66.244

132.051

124.867

Installaties

10%

129.565

0

0

0

129.565

54.188

12.956

67.144

75.377

62.421

Medische inventarissen

10%

183.637

0

2.690

0

186.327

80.572

18.565

99.137

103.065

87.190

Kantoorinventaris

10%

325.086

21.227

26.820

0

373.133

173.526

32.547

206.073

151.560

167.060

Kantoorapparatuur

20%

178.975

0

141.207

0

320.182

127.073

53.173

180.246

51.902

139.936

Overige apparatuur

20%

27.794

0

0

0

27.794

11.588

5.296

16.884

16.206

10.910

Telecom apparatuur

20%

276.504

281

0

0

276.785

118.151

17.806

135.957

158.353

140.828

1.309.097

21.507

174.292

0

1.504.897 0

620.583

151.103

771.686 0

688.514

733.211

Totaal materiele vaste activa
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Ondertekening Jaarverslag & jaarrekening

De jaarrekening is besproken in de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 juni 2020 .
Blijkens ondertekening gaan de leden van de Raad van Bestuur akkoord met de jaarrekening.

De heer H.J.A.M. Geboers

De jaarrekening is besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 18 juni
2020. Blijkens ondertekening gaan de leden van de Raad van Toezicht akkoord met de
jaarrekening.

De heer E. de Jaeger
(voorzitter)

De heer K. Bak

Mevrouw E. van der Wilden

Mevrouw E. Otte

Mevrouw M. Frissen
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Deel F. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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