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Geachte mevrouw Roose,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Viazorg te Goes.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Viazorg te Goes is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten
over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Viazorg. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

An independent member of Baker Tilly
International



ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting stelt zich, vanuit het algemeen belang dat samenwerkende partijen hebben bij een goed
functionerende arbeidsmarkt in het algemeen en voor wat betreft de sector zorg en welzijn in het
bijzonder, o.a. ten doel:

- Vanuit een geïntegreerde regionale structuur (waarin samenwerken: zorgaanbieders,
welzijnsorganisaties/werkgevers en onderwijsorganisaties) vorm geven aan een 
gezamenlijke regionale aanpak op het terrein van de arbeidsmarkt, werkgelegenheids- en
opleidingsbeleid in de zorg- en welzijnssector, wat uiteindelijk moet leiden tot een evenwicht
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de zorg- en welzijnssector in Zeeland.

- Het creëren van een overzichtelijk en samenhangend stelsel van opleidingen voor de
verplegende en verzorgende beroepen en de zorggerelateerde welzijnsopleidingen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2019:

- mevrouw M.K. Smit (voorzitter);
- de heer M.C.F. Nelen (lid);
- de heer A.B. van der Reest (lid);
- de heer P.A. van der Maas (lid).

Oprichting stichting

Stichting Viazorg is opgericht bij notariële akte d.d. 10 januari 2005 te Goes.
De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2012. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. M.A. de Munck RA                                                           

An independent member of Baker Tilly
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BESTUURSVERSLAG

Viazorg verbindt zorg- en welzijnsorganisaties en opleidingsorganisaties met elkaar om de arbeidsmarkt
gezamenlijk te beïnvloeden. We delen kennis, werken aan het imago van de sector en jagen projecten
aan. Alles om het tij te doen keren. We doen dit via de thema´s: toeleiden van potentiele medewerkers
naar de sector, versterken van de samenwerking tussen werkveld en onderwijs en via innovatie en
behoud van personeel.

In 2018 schreef ik het volgende: in Zeeland staan zorg, welzijn en onderwijs voor grote opgaven. In zorg
en welzijn neemt het tekort aan personeel nog steeds toe. Het UWV verwacht 140.000 vacatures in 2019.
Het onderwijs staat voor de uitdaging om een breed onderwijs aanbod voor Zeeland te realiseren, terwijl
het leerlingenaanbod als gevolg van de demografie, daalt. Aan het begin van 2019 is die situatie nog min
of meer gelijk. Weliswaar is een deel van de verwachte tekorten opgelost via de extra opleidings-
inspanningen die de organisaties in 2018 hebben verricht, er dreigt nog steeds een fors personeelstekort.
Ook in  2019 zijn door Viazorg diverse acties ondernomen om het tekort aan personeel aan te pakken.
Hierbij is niet alleen gewerkt aan de instroom van nieuw personeel, maar zijn ook de thema’s anders
werken en behoud van personeel onder de loep genomen. Het belangrijkste resultaat van 2019 is het
Deltaplan arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeland. Doordat dit met en door de bestuurders van de 
15 grootste zorg- en welzijnsorganisaties is gemaakt, zen we een toename van het draagvlak voor de
acties die Viazorg onderneemt om het tekort aan personeel te verminderen. 

In dit verslag over het jaar 2019 wordt het laatste jaar van het programma Koersen op Kansen toegelicht,
dat liep van 2016-2019. Meer informatie over dit programma is te vinden in het verantwoordingsdocument
van Koersen op Kansen 2019. Ook wordt in dit directieverslag ingegaan op de ontwikkeling van het
nieuwe programma Samen regionaal Sterk, dat vanaf 2020 een belangrijke rol speelt in de agendering
van Viazorg. Daarnaast wordende andere projecten kort besproken evenals de financiële situatie van
Viazorg.

1.  STRATEGISCH ARBEIDSMARKTBELEID

We streven naar het realiseren van een vitale arbeidsmarkt waarin voldoende, goed gekwalificeerd
personeel beschikbaar is om het kwaliteitsniveau van zorg en welzijn in Zeeland minimaal op het 
huidige peil te houden. Viazorg verzamelt arbeidsmarktgegevens die kunnen dienen als feitelijke basis
voor nieuw beleid. Via het arbeidsmarktdashboard kunnen we de organisaties 24/7 voorzien van 
actuele arbeidsmarktinformatie. De verzamelde arbeidsmarktgegevens helpen de stakeholders meer
inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsituatie. Het, voorzien van toelichting, delen van deze cijfers met
belangrijke stakeholders heeft geleid tot bestuurlijk overleg met een vertegenwoordig van zorg- en
welzijnsorganisaties uit alle sectoren. De arbeidsmarktgegevens hebben de urgentie om de
arbeidsmarktproblematiek samen aan te pakken verhoogd. Dit heeft geleid tot het door HR-managers en
bestuurders van deze organisaties, onder leiding van Viazorg, opstellen van een nieuw gezamenlijk plan
voor de arbeidsmarkt: het Deltaplan arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland. Dit plan is op de
stakeholdersbijeenkomst van 21 oktober door de 45 aanwezige vertegenwoordigers van zorg- en
welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties en stakeholders als gemeenten en provincie onderschreven,
waarna het door de HR-managers is verwerkt tot een implementatieplan. Dit implementatieplan zal in
2020 zijn beslag krijgen en vervolgens daadwerkelijk worden gerealiseerd.  

We hebben in 2019 in ieder geval de volgende resultaten behaald: het aantal opleidingsplaatsen bij de
organisaties is vergroot, zowel voor HZ- stagiaires en stagiaires van de mbo bol opleidingen als voor 
BBL-studenten.  De instroom van studenten in mbo en hbo is toegenomen als gevolg van de
imagocampagnes. We hebben in de FluenZ Adviesraad ook geconstateerd dat dit het laaghangende fruit
was en dat we er daarmee nog niet zijn. Nu moet er echt samengewerkt gaan worden om moeilijker te
bereiken doelstellingen te behalen. Deze samenwerking is vastgelegd in het Deltaplan. 
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2. WERVEN MET BELEID

Doelstelling voor dit thema is het bereiken van het beschikbare arbeidspotentieel in de regio en 
mogelijke nieuwe medewerkers, zoals zij-instromers, uitkeringsgerechtigden etc. een eerlijk beeld geven
van het werk en de opleidingsmogelijkheden in de sector. Alle aangesloten organisaties kunnen
daarnaast gratis hun vacatures plaatsen op ZZ.nl.

Via banenmarkten, het Dare2care festival en social media hebben we in 2019 honderden mensen in de
regio bereikt. Ook zijn de contacten met de werkgeversservicepunten en gemeenten versterkt, vanuit de
zoektocht naar medewerkers op niveau 1 en 2 voor de VVT sector. Aan het bereiken van het
arbeidspotentieel is ook gewerkt via het regionaal contactpunt en Sterk in je Werk. Dat de instroom in de
opleidingen (zowel mbo als hbo en zowel bbl als, in geringere mate, bol) is verhoogd, is volgens de
scholen één op één te wijten aan de gezamenlijke arbeidsmarktcommunicatie van de sector. Zij geven dit
aan omdat de groei ingaat tegen de verwachte daling door het lagere aantal scholieren en ook ingaat
tegen de trend bij de andere opleidingen.

In 2019 is de oude loopbaanportal omgebouwd naar een eenvoudige, maar wel werkende (!) vacaturesite,
waarbij vacatures op een overzichtelijke manier worden weergegeven en werkgevers duidelijk zicht
hebben in de geplaatst vacatures. Werknemers kunnen via het instellen van een job alert de meest
passende vacatures toegestuurd krijgen per e-mail. Het waarschuwingsregister is in Zeeland niet van de
grond gekomen, onder andere vanwege het ontbreken van een goede ambassadeur en onduidelijkheid
over mogelijke verplichtstelling.

3.  KWALIFICEREN VOOR ZORG EN WELZIJN

Doel van dit thema is zorgen voor voldoende aanwas van nieuwe medewerkers via de 
Zeeuwse opleidingen voor zorg en welzijn en het verbeteren van de  aansluiting tussen het onderwijs en
de beroepspraktijk. Scheppen van voorwaarden om voldoende, goed gekwalificeerd personeel
beschikbaar te hebben voor zorg en welzijn. Onderwijs en werkgevers werken in de regio Zeeland al vele
jaren samen binnen het FluenZ verband. Op strategisch niveau vindt de samenwerking plaats binnen de
FluenZ Adviesraad, op uitvoerend niveau binnen het OZO Zeeland en het FluenZ coördinatiepunt
(stagebureau voor bol-studenten zorg en zorggerelateerde welzijnsopleidingen). Zoals eerder aangegeven
is de instroom in de opleiding verhoogd. In september 2019 zorgde dat voor een dreigend tekort aan meer
dan 150 stagegeplaatsen. Via de strategische samenwerking binnen FluenZ is dit tekort binnen 
twee maanden opgelost. Het belang van de strategische samenwerking werd hierdoor nogmaals
onderstreept.

De activiteiten uit het Zeeuwse Zorgpact, dat eind 2018 officieel beëindigd is vanwege het einde van het
landelijke Zorgpact, zijn deels voortgezet via dit thema. De ZPO is een belangrijke katalysator om de
aansluiting te bewerkstelligen. Niet alleen heeft de ZPO een stuurgroep waarin onderwijs en
zorgorganisaties samen het project dragen, de samenwerking op de werkvloer bij het ontwikkelen en
realiseren van de opleiding zorgt voor wederzijds begrip en gezamenlijke oplossingen. Ook trekt deze
opleiding andere studenten aan, namelijk studenten die vanaf het begin bij de zorg betrokken willen zijn.
Over de ZPO zijn de laatste jaren vele artikelen verschenen. In 2019 is hierover o.a. de overzichts-
publicatie Radicale vernieuwing zorgonderwijs met daarin een hoofdstuk over de ZPO verschenen. 
Het is gelukt om de meeste Zorgpact thema’s doorgang te laten vinden. Wel is daarbij belangrijk om aan
te geven dat projecten waarvoor extra subsidie beschikbaar was, zoals de kenniskring E Health, 
een beter resultaat hebben bereikt dan projecten die het alleen van ureninzet van betrokkenen moesten
hebben, zoals het interprofessioneel leren.

De FluenZ Adviesraad heeft in 2029 een belangrijke rol gespeeld in de aanloop naar het Deltaplan. 
Daar is aangegeven dat we echt moeten doorpakken met een plan dat verder gaat dan de samenwerking
ten aanzien van stagiaires. De Adviesraad heeft ook het gesprek met de Commissie Werken in de Zorg
voorbereid en gehouden. De commissie was zeer complimenteus over de samenwerking in Zeeland en
het daarbij behorende deltaplan. Toch heeft de FluenZ Adviesraad in december 2019 haar 
laatste vergadering gehouden. Omdat voor het deltaplan een nieuwe stuurgroep ontstaat, was het
moment gekomen om de Fluenz Adviesraad op te heffen.

6/27



STICHTING VIAZORG
GOES

4. BELEID DUURZAME INZETBAARHEID

De doelen  van het beleidsthema duurzame inzetbaarheid is het voorkomen dat de sector werknemers
verliest omdat zij het werk of de werkdruk niet meer aankunnen, medewerkers behouden voor de sector
door gericht aandacht te besteden aan loopbaanplanning en aan gezond en veilig werken. Dit laatste
gebeurt via informatievoorziening (Gezond & Zeker), netwerken en workshops. De netwerken die Viazorg
heeft ondersteund voorzien sleutelfiguren van kennis en geven hen de kans om ervaringen uit te wisselen.
Het netwerk mobiliteit is erg actief en heeft ook buiten bijeenkomsten contact met elkaar over
mogelijkheden voor medewerkers. Daarnaast is een aantal workshops verzorgd voor medewerkers over
duurzame inzetbaarheid. Deze workshops zijn goed ontvangen. Nadeel hiervan is dat we slechts een klein
deel van de medewerkers in zorg en welzijn kunnen bereiken met deze workshops, omdat per workshop
gemiddeld ruimte is voor slechts 16 personen. Hier zullen we ons in 2020 op moeten beraden. 

De deelnemers aan de netwerken vinden het waardevol om via deze netwerken kennis en ervaringen uit
te kunnen wisselen. Een van de terugkerende thema’s bleek het draagvlak voor hun werk in de
organisaties. Dat kon in heel wat organisaties beter. Door het opstellen van het Deltaplan is dit thema op
de agenda van de bestuurders gekomen. Duurzame inzetbaarheid kan nu rekenen op draagvlak bij de
bestuurders. Er zijn drie bestuurders die zich als trekker voor dit thema hebben aangemeld. Zij komen uit
de ziekenhuizen, apotheek en VVT.  In 2019 hebben we ook voor het eerste de fit2work week (in andere
regio’s heet dit de Sterk in je werk week) georganiseerd, samen met organisaties uit het (primair,
secundair en hoger) onderwijs.

5. SAMEN REGIONAAL STERK 2020-2024

In 2029 is door de 14 regioplus directeuren gewerkt aan een nieuwe beleidsprogramma Samen regionaal
Sterk. Dit keer voor vijf in plaats van vier jaar. Met het nieuwe beleidsprogramma maken we duidelijk dat
we een cruciale bijdrage leveren aan het oplossen van huidige en toekomstige knelpunten op de
arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Doel van het programma is, net als bij Koersen op Kansen,  
de ‘varkenscyclus’, waarin tekorten en overschotten aan personeel elkaar afwisselen, te doorbreken of ten
minste te dempen. 

Om ook in de jaren die voor ons liggen het regionaal arbeidsmarktbeleid blijvend vorm te geven,
willen we hetgeen we met elkaar reeds bereikt hebben verder versterken. Daarnaast is het
noodzakelijk om nieuwe verbindingen en activiteiten te ontwikkelen gezien de nieuwe uitdagingen
waar de sector voor staat. Waar gaan we de komende jaren voornamelijk op inzetten:
• Informatie- en datavoorziening op het gebied van de arbeidsmarkt. Deze informatie is de basis,

zowel voor het gesprek over wat nodig is, als ook voor de inspanningen die morgen en in de
toekomst geleverd worden.

• Spin-in-het-web-functie binnen het netwerk versterken, zodat we nog meer gezien en gevonden
worden als experts op het gebied van regionale arbeidsmarktinformatie- en beleid.

• Verzorgen van realistische voorlichting over arbeidsmogelijkheden over de gehele bandbreedte
van de sector door professionele en doelgerichte communicatie.

• Maximale inspanning om het personeel dat reeds beschikbaar is en het personeel dat
beschikbaar komt vanuit het onderwijs - over de hele bandbreedte van kwalificatieniveaus - 
zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de huidige en toekomstige vraag van werkgevers zorg en
welzijn.

• Leven lang leren voor zorg en welzijn aanjagen en bevorderen.
• Bijdragen aan wendbaar, gezond, tevreden en duurzaam inzetbaar werken in de 

dynamische sector zorg en welzijn.
• Aanjagen, inspireren, signaleren, agenderen, drempels wegnemen en adviseren over 

Innovatieve oplossingen en/of werkwijzen ten aanzien van de arbeidsmarkt zorg en welzijn
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Bij het opstellen van dit beleidsplan, is met elkaar afgesproken dat het voor de samenwerking van groot
belang is dat alle regio’s beschikken over een gezonde financiële positie. Het samenwerkingsverband
heeft ervoor gekozen om een deel van de beschikbare middelen zo te verdelen dat de drie kleinste
regionale werkgeversorganisaties naar verhouding een grotere aanspraak kan doen. Doel hiervan is de
regio’s als samenwerkend geheel verder te versterken. Viazorg is een van deze drie regio’s. 

Meer informatie over samen Regionaal Sterk is te vinden in het beleidsprogramma samen Regionaal
Sterk 2020-2024. 

6. SECTORPLAN PLUS

Het doel van de subsidie SectorplanPlus van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is om
een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten. Eind november 2019 werd de aangevraagde subsidie
van tijdvak 3 omgezet in een gereserveerd bedrag en konden de projectovereenkomsten worden
opgesteld en ondertekend. Dit heeft langer geduurd dan van te voren was ingeschat. Dit komt mede
doordat het beschikbare budget aanzienlijk overvraagd was en in overleg met zorgorganisaties en VWS
diverse (administratieve) verbeteringen zijn doorgevoerd die opgenomen zijn in de beschikking.

In december 2019 kon door zorgorganisaties een aanvraag worden ingediend voor het vierde tijdvak dat
loopt van 1-1-2020 tot en met 31-12-2021. In het vierde tijdvak was het voor het eerst ook mogelijk een
aanvraag in te dienen voor scholing die zich richt op behoud en het inzetbaar houden van personeel. 

Er is in het vierde tijdvak in de regio Zeeland door 55 werkgevers voor € 7.351.800 (10.205 trajecten)
aangevraagd. Er is nog geen beschikking afgegeven door het ministerie van VWS.

Tijdvak Gereserveerde subsidieAantal aangevraagde trajecten Gerealiseerde subsidie Aantal
gerealiseerde trajecten
1 1.877.466 1.007 1.258.753 594
2 2.270.350 1.498 1.461.929 600
3 3.550.900 3.071 Loopt nog

7. REGIONAAL CONTACTPUNT VIAZORG

Op 12 april vond er een informatiebijeenkomst plaats over werken in zorg en welzijn, in samenwerking
met het werkgevers servicepunt Zeeland en het Leerwerkloket. Ruim 20 deelnemers kregen meer
informatie over de arbeidsmarkt zorg en welzijn en waar zij terecht zouden kunnen om verder geholpen te
worden (o.a. Sterk in je Werk). Daarna volgde de banenmarkt in de A58, hier stonden we voor het eerst
niet als Viazorg maar als ‘Regionaal Contactpunt’. De banenmarkt was druk bezocht en we hebben heel
wat mensen weten te bereiken. Ook het WrX! Festival was een soort banenmarkt. Het was de 1e editie
van dit festival en we besloten bij onze aangesloten werkgevers te inventariseren wie er interesse had om
gezamenlijk deel te nemen. Wij waren de ‘poortwachters’ van het zorg- en welzijnsplein waar we met
circa 6 zorgorganisaties stonden. Helaas was de opkomst erg matig en zullen we volgend jaar ook niet
meedoen aan een 2e editie.

Op 24 oktober hebben we met het UWV een inspiratiemiddag georganiseerd. Dit was een groot succes.
We organiseerden 4 workshoprondes: CV check, kwaliteitenspel, ervaringsverhalen en cupcake voor de
zorg. Daarna was er nog ruimte voor het stellen van vragen en kregen deelnemers een goodiebag vol
informatie mee naar huis. De deelnemers waren enthousiast en wij ook. De inspiratiemiddag zal in 2020
weer terugkeren op de agenda.
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Het laatste kwartaal stond verder vooral in het teken van open dagen bij diverse scholen. De eerste was
op 6 november bij CSW (voortgezet onderwijs), met name de flyers van YouChooz vinden hier gretig
aftrek. Daarna volgde de grootste banenmarkt van Zeeland, de Contacta. Hier hebben we veel mensen
gesproken, doorverwezen naar werkgevers en/of Sterk in je Werk. Een zeer waardevolle dag voor het
contactpunt. Hierna volgden de open dag bij de Hogeschool Zeeland, een beroepenmarkt op het 
Zwin College (VO) en de open dag bij Scalda (locatie Goes en Terneuzen). De laatste activiteit van het
jaar was op 3 december, een markt georganiseerd door HZ studenten van de opleiding HRM. 
Op de markt stonden allemaal werkgevers waar deelnemers mee kennis konden maken. 

8. THUIS IN HET ZEEUWSE VERPLEEGHUIS

De 11 verpleeghuizen hebben gezamenlijk een ambitieus plan neergelegd om de personele tekorten aan
te pakken. Viazorg heeft de totstandkoming van dit plan gecoördineerd en het plan geschreven. 
De kosten van het plan worden gedragen door VWS, die de ontwikkelingsgelden via de zorgkantoren
uitzet. Het plan omvat 10 afzonderlijke deelplannen. De werkzaamheden zijn gestart in januari 2019,
nadat zes nieuwe projectleiders waren aangesteld, waaronder twee ZZP-ers. In het begin is veel tijd en
energie gestoken in het nader toelichten van de plannen aan de organisaties, het zoeken naar 
geschikte kerngroepleden en het samenstellen van evenwichtige kernteams. Ook moesten de
projectleiders worden ingewerkt op hun thema’s. Hierdoor zijn de meeste thema’s in maart/ april echt van
start gegaan. 

De besluitvorming ligt bij het voltallige Netwerk zorg. Dat betekent dat zaken waarover een besluit moet
worden genomen na de stuurgroep ook geagendeerd worden in het Netwerk Zorg. Op zich is dit
belangrijk gebleken omdat deze werkwijze de betrokkenheid heeft vergroot, maar het heeft wel de aard
van de netwerkbijeenkomsten veranderd. In plaats van op visievorming en kennisuitwisseling, lag de
nadruk van de bijeenkomsten vooral op afstemming en op sturing van de projectvoortgang. Bij Cederhof
is in februari 2019 een nieuwe bestuurder aangetreden. Zij heeft de totstandkoming van het TiZV plan niet
meegemaakt. Met haar is een aantal keren individueel gesproken om de plannen toe te lichten en haar
commitment aan TiZV te vragen. Zij heeft uiteindelijk medio oktober aangegeven dat zij niet deel kan
nemen aan het Netwerk Zorg gezien haar drukke werkzaamheden bij Cederhof. Dat betekent dat het
Netwerk Zorg vanaf november 2019 verder gaat met 10 VVT-organisaties. 

De werkgroep visie is voortvarend van start gegaan en is meerdere malen bij elkaar geweest. 
Zij  hebben hun bevindingen gedeeld met het Netwerk Zorg via de vergadering van 1 juli.  Op 1 juli is het
Netwerk Zorg akkoord gegaan met het voorstel om een via een aantal dialoogsessies een missie en visie
te gaan ontwikkelen. Het is niet gelukt om een bijeenkomst te plannen in de tweede helft van 2019. 
De reden hiervoor is dat het niet lukte om zowel de bestuurders als CZ aan tafel te krijgen op 
dezelfde datum. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden, maar door de corona uitbraak
heeft deze nog geen vervolg kunnen krijgen.  Het thema academici aantrekken is van groot belang voor
de hele provincie Zeeland. Daarom heeft het provincie bestuur aangegeven dat zij hieraan graag mee
willen werken. Ook ondersteunen zij dit thema met een forse subsidie ter grootte van € 280.000,-.
Hiervoor moesten wel twee subsidieaanvragen worden geschreven. De gelden van het TiZV plan dienen
hiervoor als cofinanciering. Overigens zijn de subsidieaanvragen niet opgesteld op kosten van de voor
TiZV beschikbare begroting. Deze uren zijn buiten TiZV gemaakt. De samenwerking met de provincie
verloopt goed en geeft beslist een meerwaarde aan dit thema. 

Ook alle andere thema’s zijn gestart in 2019. Het plan van aanpak TiZV is geschreven voor de periode
2018-2021. In het plan van aanpak is soms wel, soms geen verdeling van de activiteiten per jaar
gemaakt. Hierdoor is het bij de verantwoording niet altijd mogelijk om aan te geven of het project op
schema loopt. Dit schema is namelijk niet voorhanden. Ook komt het voordat activiteiten in een 
andere volgorde zijn opgepakt dan vooraf in het plan was aangegeven. De reden hiervoor was de
actualiteit waarin het project zich bevond. Hierdoor is lang niet altijd aan te geven of het project volgens
planning verloopt. Wel is de verwachting dat alle projecten voor eind 2021 zullen zijn afgerond. 
Meer informatie over het project is te vinden in het document inhoudelijke evaluatie TiZv 2019. 
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9.  PROJECT WERKEN IN ZEELAND

Via de regio-enveloppe is €85.000,- euro beschikbaar gesteld voor het via een project creëren van werk
voor 80 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 11 VVT organisaties hebben zich bereid
verklaard hieraan mee te werken. Aan Viazorg is gevraagd (door het aanvalsteam arbeidsmarkt van de
provincie) om hier de trekker van te zijn en een projectleider te leveren. Het project is in november 2018
gestart. 

Het basisprincipe van het project ‘Werken in de zorg’ is de zogeheten functiecreatie: verzorgenden in de
intramurale of thuiszorg kunnen meer en beter hun eigenlijke werk doen als ze minder ondersteunend
werk (helpen in de huishouding en bij persoonlijke verzorging) hoeven te doen. Dit werk wordt dan
uitgevoerd door nieuwe medewerkers. Uiteindelijk hebben twaalf zorgbedrijven - groot en klein en
verspreid over heel Zeeland - meegedaan. Zij hebben gezamenlijk 81 mensen uit de doelgroep
(uitkeringsgerechtigden, statushouders en/of jongeren uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs) aangenomen. Hiermee is de doelstelling van het project behaald. 

10. STERK IN JE WERK

Het project Sterk in je Werk blijft ook in 2019 onverminderd populair omdat mensen niet alleen een
algemene voorlichting krijgen maar met een loopbaan adviseur gericht onderzoeken of zij geschikt zijn
voor de sector en zo ja, op welke manier zij in de sector kunnen instromen. Oorspronkelijk was voor
zeeland financiering beschikbaar voor 142 trajecten voor 2017 en 2018. We hebben in totaal 222 trajecten
uitgevoerd in 2018 alleen. In 2017 waren er al zo’n 100 trajecten uitgevoerd. Sterk is je werk gaat 
vanaf 1 januari 2019 verder als Sterk in je werk Plus. 

In 2019 hebben er ± 270 trajecten plaatsgevonden. Deze trajecten bestaan uit loopbaanoriëntatie
gesprekken, vitaliteitgesprekken, workshops Netwerken en Solliciteren en loopbaanscans. In 2019 is er
geen extra aandacht geweest voor Sterk in je Werk. Het doel voor 2020 is om meer te adverteren en op
deze manier meer aanmeldingen te krijgen. Hierdoor verwachten we meer mensen informatie te geven
om hen toe te leiden naar de zorg en welzijn sector. 

11.  WAARSCHUWINGSREGISTER

Na de voorlichtingsbijeenkomst in 2018 leek er wel wat belangstelling te zijn voor deelname aan het
Waarschuwingsregister, dit is echter niet verder van de grond gekomen. Het gebrek aan een
zorgorganisatie als ambassadeur en meer duidelijkheid over de mogelijke verplichtstelling lijken hier de
oorzaken voor te zijn. Gezien het gebrek aan belangstelling en duidelijke informatie over de
verplichtstelling hebben we besloten organisaties voorlopig niet meer actief te benaderen over deelname
aan het Waarschuwingsregister.

12. ZEEUWSE PRAKTIJKROUTE OUDERENZORG

Viazorg fungeert als projectleider voor dit vierjarige project. In de eerste helft van het jaar zijn de
voorbereidingen getroffen voor de BBL-variant van de ZPO en de toetreding van een nieuwe
zorgorganisatie (Zorgstroom). Voor september was dit gereed en zijn er 190 studenten gestart (BBL en
BOL samen). Dit betekent een toename van 120 studenten. Er zijn 40 nieuwe praktijkbegeleiders en
docenten betroken bij de begeleiding van ZPO-studenten. In september waren 55 praktijkbegeleiders en
docenten aanwezig bij de kick-off van het nieuwe schooljaar. Ook is verpleegkunde niveau 4 uitgewerkt.
Nadat zich slechts drie studenten hadden aangemeld, waarvan er twee al snel afvielen, is deze variant
omgebouwd tot een doorstroomvariant. Deze nieuwe variant oogt zeer aantrekkelijk voor medewerkers
die niveau 3 al hebben gehaald of die tijdens de opleiding kunnen versnellen omdat zij meer in hun mars
hebben. In 2020 verwachten we daardoor meer studenten voor niveau 4. Zorgstroom is als 
zesde zorgorganisaties aangehaakt. Hier zijn in september 2019 25 studenten gestart met de zpo
opleiding.  
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Het begeleiden van de studenten volgens de ZPO visie vergt een grote omschakeling. Daarom is voor alle
nieuwe begeleiders een competitietraining gestart van 4 modules met ieder 3 lesochtenden. Voor de
reeds betrokken docenten en praktijkbegeleiders is een verdiepingscursus gestart. Ook is in 2019 een
zpo coach aangesteld die de visie en de samenhang tussen de verschillende opleidingslocaties dient te
bewaken. Deze functie heeft zijn meerwaarde al vrij snel bewezen. De samenhang tussen de organisaties
wordt hierdoor vergroot.

Er heeft er een pilot met een leergemeenschap plaatsgevonden. Aan de pilot hebben studenten 4
engineering (hbo), 8 studenten verpleegkunde (hbo) en  4 ZPO - studenten (mbo) deelgenomen. De
studenten hebben samengewerkt aan een technologische oplossing voor een praktijkcasus. De
eindresultaten zijn veelbelovend, maar het breed organsieren van de leergemeenschap vraagt wel
verdere ontwikkeling. De organisatie van het samenwerken tussen verschillende opleidingen en
onderwijsinstellingen verdient nog een verbeterde afstemming.

12. BV

Het aantal loopbaan- en re-integratietrajecten blijft min of meer gelijk aan dat van 2018. 
De BV-medewerkers zijn actief geworden in het geven van workshops, zowel op aanvraag van klanten als
geïnitieerd door Viazorg. Dat genereert niet alleen inkomsten, maar ook nieuwe klanten. In 2019 zijn twee
nieuwe klanten via deze weg bij ons terecht gekomen. In 2019 zijn er geen uitleningen geweest van
medewerkers aan andere organisaties. Een flink deel van hun tijd gaat op aan de sterk in je Werk
trajecten, waardoor zij hun uren goed kunnen maken. Omdat de Sterk in je werk trajecten niet op de BVB
worden geboekt, leidt dit wel tot een lagere omzet bij de BV. De 12 maandsrapportage laat een omzet
zien van € 87.857,27. Dit is lager dan begroot, te weten €115.000,-, maar verklaarbaar via de Sterk in je
Werk trajecten. 

13. ORGANISATIE ONTWIKKELINGEN

In 2019 hebben we de thema’s die in 2018 zijn toegevoegd aan ons takenpakket, zoals het regionaal
contactpunt, Thuis in het Zeeuwse verpleeghuis, Werken in Zeeland vorm gegeven. We maken steeds
meer onze rol als netwerkorganisatie waar. Zowel organisaties als overheden weten ons te vinden en
stellen vertrouwen in onze aanpak. Van de zes nieuwe medewerkers die eind 2018 aangetrokken zijn,
hebben er drie een contractverlenging gekregen. Daardoor ontstond ruimte om voor 2020 opnieuw 
drie medewerkers aan te trekken. Deze vernieuwing heeft geleid tot een actieve, vernieuwende instelling
bij Viazorg. De cultuur is open en de sfeer onderling erg plezierig.  

Het werk aan het deltaplan en de samenvoeging van RegioPlus en RegioCoop hebben geleid tot reflectie
op de governance van Viazorg. Dit proces heeft eind 2019 geleid tot het stopzetten van de FluenZ
Adviesraad in voorbereiding op het instellen van een regioraad voor Viazorg dan wel een stuurgroep voor
het Deltaplan. Dit proces loopt door in 2020. Als vervolg op de nieuwe huisstijl voor Viazorg is de Bv
omgedoopt tot Viawerk. Hiervoor is in 2019 een nieuwe website gemaakt en communicatiemateriaal
ontwikkeld, passend bij de huisstijl van Viazorg.  

14.  FINANCIELE SITUATIE VIAZORG

Om de administratieve organisatie van Viazorg te verbeteren is in 2019 Jacqueline Springvloet Dubbeld
als adviseur aangetrokken om ons te helpen bij het outsourcen van de administratie. Dit heeft geleid tot
een contract met DRV, een beter opzet van de plan & controlcyclus en tot uitgebreide rapportages. 
Deze rapportages worden iedere vier maanden uitgebracht. Iedere rapportage brengt verbeterpunten 
aan het licht, die worden verwerkt in de volgende rapportage, waardoor de volgende rapportage nog 
betere informatie geeft. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de financiën en is het hele administratieve
proces beter in control. Ook zijn de werkzaamheden voor het secretariaat hierdoor veranderd, met een
aanmerkelijk kleinere kans op fouten tot gevolg. 
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De begroting voor 2019 was ingediend met een licht overschot van 187,- euro. Bij de check door
Jacqueline bleek een post te zijn vergeten waardoor de begroting eindigde op een negatief resultaat van 
€ 21.032,-. Door het vroegtijdig vertrek van enkele projectleiders en een zorgvuldig en eerder conservatief
uitgavenpatroon laat de 12-maandsrapportage een overschot zien van €150.507. Hiervan is 35.000 euro
gereserveerd voor de frictiekosten van de aankomende verhuizing en 38.862,- voor overige reserves.
Viazorg laat hierdoor in 2019 naar verwachting een nettoresultaat zien van circa € 74.000. 
Per 31 december 2019 is sprake van goede solvabiliteit (23%) en liquiditeit (current ratio 1,18). 
Naar verwachting wordt de financiering van Viazorg in 2020 en 2021 ongewijzigd voortgezet, waarbij naar
verwachting de vooruit ontvangen subsidiebate zal worden besteed, wat een verlaging van het
balanstotaal ten gevolge zal hebben. 

Goes, 28 mei 2020
Stichting Viazorg

M.W. Roose-van Duijn
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.434 9.062

Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en
andere vormen van deelneming in
groepsmaatschappijen

2 

440.951 452.147

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 3 24.159 14.577
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4 208.293 370.394
Overige vorderingen en overlopende
activa

5 
468.758 181.037

701.210 566.008

Liquide middelen 6 3.358.977 2.305.783

Totaal activazijde 4.508.572 3.333.000
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31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 7 
Bestemmingsreserves 35.000 -
Overige reserves 1.044.083 1.009.265

1.079.083 1.009.265

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen 8 30.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

9 
39.959 6.674

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

10 
92.256 68.390

Overige schulden en overlopende
passiva

11 
3.267.274 2.248.671

3.399.489 2.323.735

Totaal passivazijde 4.508.572 3.333.000
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Baten
Overige baten 12 2.029.177 1.212.891 1.192.065

2.029.177 1.212.891 1.192.065

Lasten
Projectkosten 13 970.123 296.576 350.611
Lonen 14 559.035 630.102 430.569
Sociale lasten en pensioenlasten 15 143.576 160.676 112.691
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 1.628 - 136
Overige bedrijfskosten 17 275.946 215.350 145.961

Totaal van som der kosten 1.950.308 1.302.704 1.039.968

Totaal van bedrijfsresultaat 78.869 -89.813 152.097

Financiële baten en lasten 18 2.145 - 2.942

Totaal van resultaat 81.014 -89.813 155.039

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen

19 
-11.196 90.000 -4.532

Totaal van netto resultaat 69.818 187 150.507
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Viazorg is feitelijk en statutair gevestigd op Stationspark 2, 4462 DZ te Goes en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 22045276.

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving waarbij specifiek RJ 640 in acht is genomen.

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.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

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.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.

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. De liquide middelen
staan, voor zover niet anders vermeld, volledig ter vrije beschikking van de Stichting.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

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.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidiebaten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben, rekening houdend
met de bestaande subsidie- afspraken. Voor zover sprake is van subsidies die niet definitief zijn
vastgesteld, is dit tekstueel toegelicht in de jaarrekening.

De grondslag voor de doorberekening van kosten aan projecten zijn de werkelijk bestede uren van
werknemers. De projectkosten bestaan volledig uit declarabele kosten van derden.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1  Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmid-
delen

€
Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 9.198
Cumulatieve afschrijvingen -136

Boekwaarde per 1 januari 2019 9.062

Mutaties 
Afschrijvingen -1.628

Saldo mutaties -1.628

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 9.198
Cumulatieve afschrijvingen -1.764

Boekwaarde per
31 december 2019 7.434

Afschrijvingspercentages 10-20

Financiële vaste activa
2  Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappij-
en

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Deelneming ViaZorg B.V. 440.951 452.147

2019 2018
€ €

Deelneming ViaZorg B.V.

Boekwaarde per 1 januari 452.147 456.679
Resultaat -11.196 -4.532

Boekwaarde per 31 december 440.951 452.147

Dit betreft een 100%-deelneming in ViaZorg B.V. te Goes.
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

3  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 26.387 16.757
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -2.228 -2.180

24.159 14.577

4  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant ViaZorg B.V. 208.293 370.394

Over de rekening-courantverhouding is een rente van 1% (v.j. 2%) over het gemiddelde saldo berekend.
Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen. 

5  Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 450.622 163.901
Overlopende activa 18.136 17.136

468.758 181.037

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde voorschotten aan deelnemers Zeeuwse Praktijkroute
Ouderenzorg 259.707 75.826
Nog te ontvangen bijdrage Regioplus inzake Regionaal Contactpunt 55.293 6.958
Nog te ontvangen bijdrage Regioplus inzake Koersen op kansen 43.353 29.568
Nog te ontvangen bijdrage inzake Sterk in je werk 35.805 -
Nog te ontvangen bijdrage impulsbudget verpleeghuizen 20.944 -
Nog door te belasten kosten aan ViaZorg B.V. 13.596 8.385
Nog te ontvangen bijdrage SectorplanPlus 11.806 24.194
Nog te ontvangen bijdrage werken in de zorg 9.410 -
Nog te ontvangen rente 708 870
Nog te ontvangen bijdrage Zorgpact Zeeland - 9.400
Nog te ontvangen bijdrage Regioplus inzake Persoonlijke impuls
loopbaansupport - 8.700

450.622 163.901

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 18.136 17.136
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31-12-2019 31-12-2018
€ €

6  Liquide middelen
ABN AMRO 2.302.615 1.877.467
Rabobank 854.650 126.378
SNS 100.025 99.939
Triodos Bank 100.000 100.000
RegioBank 1.645 1.617
ASN 25 -
Kas 17 17
MoneYou - 100.365

3.358.977 2.305.783

De ABN AMRO van € 2.302.615 staat niet ter vrije beschikking van de vennootschap.

7  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het Stichtingsvermogen weergegeven: 

Bestem-
mingsreser-
ves

Overige
reserves

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2019 - 1.009.265 1.009.265
Mutatie uit resultaatverdeling 35.000 - 35.000
Uit resultaatverdeling - 34.818 34.818

Stand per 31 december 2019 35.000 1.044.083 1.079.083

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2019 ad € 69.818 wordt voor € 35.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve
frictiekosten verhuizing en voor € 34.818 toegevoegd aan de overige reserves.

VOORZIENINGEN

31-12-2019 31-12-2018
€ €

8  Overige voorzieningen
Overige voorzieningen 30.000 -

De overige voorzieningen bestaan hoofzakelijk uit arbeidsongeschiktheidskosten. 

KORTLOPENDE SCHULDEN

9  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 39.959 6.674
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31-12-2019 31-12-2018
€ €

10  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 72.624 53.183
Loonheffing 18.907 14.799
Pensioenen 725 408

92.256 68.390

11  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen aan werkgevers inzake SectorplanPlus 2.302.614 1.877.467
Vooruitontvangen bijdrage Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg 781.633 326.978
Nog te betalen verplichtingen inzake Impulsbudget verpleeghuizen 74.338 -
Administratiekosten 30.000 -
Reservering vakantiegeld 24.768 19.658
Nog te betalen vakantiedagen 24.094 12.718
Nog te betalen werken in de zorg 18.254 -
Accountantskosten 6.000 6.000
Reservering eindejaarsuitkering 3.481 2.706
Personeelsvereniging 1.481 1.681
Nettolonen 611 -
Nog te betalen bedragen - 1.463

3.267.274 2.248.671

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is
circa € 65.000. De resterende looptijd bedraagt 1 jaar.

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal 
circa € 3.400. Hiervan vervalt na 1 jaar circa € 1.800. De verplichting heeft een resterende looptijd van
korter dan vijf jaar.

In de jaarrekening is geen rekening gehouden met een mogelijk effect in het kader van de toepasbaarheid
van de btw-vrijstelling. Momenteel wordt deze problematiek geanalyseerd, hetgeen mogelijk tot een
materiële (neerwaartse) aanpassing van de balanspositie omzetbelasting zou kunnen leiden. 
Aangezien op dit moment geen inzicht bestaat in de aard en de omvang van deze onzekerheid dan wel of
dit risico door de entiteit gedragen dient te worden, is hiermee in de jaarrekening geen rekening
gehouden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Per 31 december 2019 zijn ten behoeve van huur garanties afgegeven tot een bedrag van
€ 13.736.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening is sprake van economische gevolgen als effect van het
Coronavirus (COVID-19). Voor Stichting ViaZorg geldt dat de coronacrisis naar verwachting een 
beperkte impact zal hebben op de bedrijfsvoering. 

Stichting Viazorg heeft door het coronavirus tijdelijk de dienstverlening veranderd en vormt het
Regiocoördinatiepunt voor zorg & welzijn in Zeeland. VWS vergoedt de uren die worden gemaakt voor
deze dienstverlening. De uren voor corona gerelateerde werkzaamheden zijn vooral ten koste gegaan van
de projecten Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis en de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg, waardoor
werkzaamheden ten aanzien van deze projecten een aantal weken hebben stilgelegen. Naar verwachting
zal het verlies naar aanleiding van de aangepaste activiteiten per saldo circa € 25.000 bedragen. 
Het management verwacht dat na het 2e kwartaal de projecten, al dan niet in aangepaste vorm, 
normaal doorgang zullen vinden.

Per 31 december 2019 is het eigen vermogen voldoende om de op dit moment verwachte terugval in
resultaat op te kunnen vangen. Het beschikbare werkkapitaal is per balansdatum positief en zal  door de
hierboven geschetste ontwikkelingen in 2020 niet onder druk komen te staan. 

23/27 Samenstellingsverklaring afgegeven



STICHTING VIAZORG
GOES

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

12  Overige baten
Impulsbudget verpleeghuizen 729.783 359.040 -
Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg 389.775 56.500 363.684
Koersen op Kansen 375.580 308.532 295.676
Bijdragen instellingen t.b.v. werkzaamheden Stichting
Viazorg 226.701 205.000 213.423
Regioplus inzake Regionaal Contactpunt 85.241 85.352 6.958
Sterk in je werk, zorg voor jezelf 75.000 150.000 -
Doorbelaste personeelskosten aan ViaZorg B.V. 45.951 - 101.910
Werken in de zorg 43.682 43.682 -
Doorbelaste overheadkosten aan ViaZorg B.V. 21.954 - 43.147
RegioCoöp inzake SectorplanPlus 16.831 20.000 24.194
FCB 10.285 - -
Samenwerking en innovatie 8.020 - -
Regioplus inzake Persoonlijke impuls loopbaansupport - 30.707 104.329
Provincie Zeeland inzake Zorgpact Zeeland - - 37.750
Kennis en innovatienetwerk eHealth - - 994
Risico niet uitnutten subsidies - -45.922 -
Overige baten 374 - -

2.029.177 1.212.891 1.192.065

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg: De Bijdrage is nog niet definitief vastgesteld. 
De werkelijke gerealiseerde baten zijn in de staat van baten en lasten in tegenstelling tot de begroting
inclusief activiteiten van deelnemers gepresenteerd. De bestede kosten zijn opgenomen onder de
projectkosten. De positie op de balans (gesaldeerd) van € 521.926 bestaat uit het saldo tussen enerzijds
de bestede kosten en uitbetalingen aan deelnemers en anderzijds de ontvangen voorschotten van de
subsidiënt. De maximale subsidiebate bedraagt vooralsnog € 2.596.316 over de periode 2017- 2021. 

Koersen op Kansen: De bijdrage 2019 is nog niet definitief vastgesteld. De bijdrage voor 2018 is in 2019
definitief vastgesteld en heeft geleid tot een nagekomen baten van € 244 in 2019. De balanspositie betreft
een vordering ad € 43.353 en bestaat uit de nog te ontvangen afrekening van 10% van de maximale
subsidie conform de overeenkomst ad € 30.853, aangevuld met de nog te ontvangen cofinanciering van
25% conform de overeenkomst ad € 12.500  De accountantscontrole op de subsidieverantwoording wordt
eind mei 2020 afgerond.

Doorbelaste personeelskosten aan ViaZorg B.V.:
De doorbelaste personeelskosten worden per gewerkt uur aan de projecten van ViaZorg B.V.
doorberekend op basis van een voorcalculatorisch tarief, wat is gebaseerd op de vastgestelde begroting
2019.

Doorbelaste overheadkosten aan ViaZorg B.V.:
De doorbelaste overheadkosten zijn gebaseerd op een voorcalculatorisch tarief van € 20,79 per gewerkt
uur, wat is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2019. De tarieven worden jaarlijks opnieuw
vastgesteld.
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2019
Begroting

2019 2018
€ € €

13  Projectkosten
Projectkosten 970.123 296.576 350.611

Projectkosten
Kosten derden inzake subsidies 970.123 296.576 350.611

14  Lonen
Brutolonen en -salarissen 565.497 630.102 452.435
Mutatie schuld vakantiedagen 11.376 - -12.515
Mutatie reservering vakantiegeld - - -5.598
Mutatie reservering eindejaarsuitkering - - -490

576.873 630.102 433.832
Ontvangen ziekengelden -17.838 - -3.263

559.035 630.102 430.569

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 10,08
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 7,57

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

15  Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten 91.317 160.676 71.643
Pensioenlasten 52.259 - 41.048

143.576 160.676 112.691

16  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.628 - 136
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2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.628 - 136

17  Overige bedrijfskosten
Overige personeelsbeloningen 75.863 69.000 24.170
Huisvestingskosten 67.034 73.000 62.021
Verkoopkosten 1.797 3.500 1.348
Kantoorkosten 20.379 29.500 22.510
Algemene kosten 110.873 40.350 35.912

275.946 215.350 145.961

Overige personeelsbeloningen
Reiskostenvergoeding woon-werk 15.585 29.000 11.688
Diensten door derden 13.380 - -
Deskundigheidsbevordering 5.361 25.000 -
Arbodienst 2.600 5.000 7.213
Overige kostenvergoedingen 2.134 1.000 2.321
Overige personeelskosten 36.803 9.000 2.948

75.863 69.000 24.170

Huisvestingskosten
Betaalde huur 65.049 69.500 60.958
Schoonmaakkosten 446 - -
Overige huisvestingskosten 1.539 3.500 1.063

67.034 73.000 62.021

Verkoopkosten
Representatiekosten 1.797 3.500 1.348

Kantoorkosten
Kosten automatisering 12.564 15.500 9.616
Kantoorbenodigdheden 5.192 2.500 396
Telefoonkosten 2.087 4.000 1.760
Porti 536 1.000 -
Drukwerk - 6.500 8.735
Leasekosten kantoorbenodigdheden - - 2.003

20.379 29.500 22.510
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2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Algemene kosten
Accountants- en advieskosten 108.426 20.000 11.310
Assurantiepremie 1.392 850 763
Abonnementen en contributies 1.055 10.000 5.885
Niet-verrekenbare btw op kosten - 8.000 15.017
Kosten bestuur/commissies - 500 337
Kosten loonadministratie - - 2.600
Overige algemene kosten - 1.000 -

110.873 40.350 35.912

18  Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.382 - 3.175
Rentelasten en soortgelijke kosten -237 - -233

2.145 - 2.942

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente vorderingen groepsmaatschappijen 2.808 - 2.247
Rente en kosten bank -426 - 928

2.382 - 3.175

Rente vorderingen groepsmaatschappijen
Rente rekening-courant ViaZorg B.V. 2.808 - 2.247

19  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat deelneming ViaZorg B.V. -11.196 90.000 -4.532

Goes, 28 mei 2020
Stichting Viazorg

M.W. Roose-van Duijn M.K. Smit
Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht
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